Protokoll höstmöte 2017 Solna Båtsällskap
Tid: 2017-09-12, klockan 19:00
Plats: Sfärens kapell, Himlabacken 1, Bergshamra, 5 tr,

§1

Mötet öppnas
Styrelseordförande Jan Engman hälsade de 55 medlemmarna välkomna.

§2

Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
Godkändes av mötet.

§3

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§4

Anmälan av vårmötesprotokollet
Vårmötesprotokollet presenterades och lades till handlingarna utan anmärkning.

§5

Presentation av nya medlemmar
Två personer som var på plats, Göran och Peter, undrade hur det låg till med deras
medlemsansökan. Jan Engman återkommer till dem om hur status är med deras
medlemskap.

§6

Upptagningsförberedelser
Leif berättade att förberedelserna börjar redan fredag innan upptagningen på Ålkistan.
Det är för att se över uppläggningsmaterial så att allt fungerar och är i bra skick. Leif
gick igenom dokumentet ‘’Upptagningsförberedelser’’ som finns på SBS hemsida.
Mathias meddelade att det finns preliminära upptagningslistor. Listorna har blivit sena
tack vare strulet med den bokade kranbilen på Alnäsvägen som helt plötsligt inte var
tillgänglig och det bokades en ny.

§7

Miljö
Harald Andersson undrade varför bara skrovrena och epoximålade båtbottnar får
tvättas. Han menar att det är minimala utsläpp, 3 procent, med målad hård

båtbottenfärg. Mathias Ohlsén berättade att om vi inte följer reglerna så kan vi bli
ålagda att sanera marken på våra uppläggningsplatser. Det konstateras att det inte finns
några riktlinjer på Solna kommuns hemsida. Men kommunen har haft en dialog med
Styrelsen och framarbetat en miljöplan som är godkänd tillsammans med Solna
kommuns miljöansvarig. Johannes Edelstam läser upp Havs-och vattenmyndighetens
upprättade regler och det konstateras att Solna kommun har tolkat dem fritt.
Allmän diskussion uppstår runt de miljöregler som är framtagen tillsammans med Solna
kommun. Mötet efterlyste en representant från kommunen som kan förklara de
upprättade miljöreglerna. Det föreslogs förbättring av slipen så att den är säker för att ta
upp större och tyngre båtar så man kan borsta av skrovrena och epoximålade båtbottnar.

§8

Bas-K, nytt medlemssystem
Mathias Ohlsén berättade att det mesta fungerar i Bas-K, dock fungerar inte
faktureringen ännu. Ändring i Bas-k som medlem utför syns inte förrän administratören
har godkänt ändringen.
Systemet kan generera automatiskt fakturor vilket underlättar arbetet för styrelsen.
Förslag att medlemmar själva kan ändra sin status från passiv till aktivt sökande av
båtplats.
Förslag att det finns ett fält för övriga frågor.

§9

Arbetsdagar
Johan meddelade att inga arbetsdagar behöver planeras.

§10

Övriga frågor
En fråga ställs om det är okej att klubben erbjuder navigationsutbildning och om vi via
hemsidan kan annonsera kurser. Parkeringsfrågan för våra uppläggningsplatser
diskuterades. Styrelsen tar upp frågan med Solna kommun om vår rätt till parkering.

§11

Mötet avslutas
Jan Engman tackar de deltagande.
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