Till årsmötet i Solna båtsällskap
Motion 1 - Slipen
Frågan lyftes redan under höstmötet, men för formens skull skickar jag detta för beslut i
årsmötet.
Då vi ser ytterligare restriktioner komma från myndigheterna gällande användning av
båtbottenfärger kommer med stor sannolikhet tvätt av botten bli ett alternativ till att
måla med giftiga färger. Slipen skulle då vara till stor nytta för alla medlemmar både med
anledning av ovanstående och för eventuella kontroller eller reparationer under
vattenlinjen under säsongen.
Förslag: Återställ slipen vid Alsnäs i funktionsdugligt skick.

Motion 2 – Ekonomisk plan/underhållsplan
Jag är ny som aktiv medlem, men har noterat att klubben i vissa fall tycks drivas med en
“ur hand i mun”-princip. Som exempel kan nämnas att jag noterat extra debitering under
några år för att finansiera nya brygga.
Detta är inte ett korrekt sätt att hantera kostnader och exemplet kan innebära att
medlemmar som anslutit senare (eller tidigare) får betala för anläggningar som andra
medlemmar slitit ut/förbrukat.
Ett annat exempel är slipen i motion nr 1. När slipen anlades kunde det enkelt förutsättas
att denna skulle behöva underhållas och någon gång genomgå en större (dyrare)
renovering. Hade en ekonomisk plan funnits skulle en mindre summa årligen reserverats
för att säkra finansiering av en framtida större renovering och diskussionen om det finns
pengar eller inte hade inte behövt uppstå.
Mitt förslag är att se över våra anläggningar och göra en bedömning av återstående
livslängd och underhållskostnader. När i tiden behövs det och vad kostar det t.ex. att byta
ut en brygga. Det är svårt att göra en exakt beräkning, men en första plan med en
tidshorisont på 10–20 år skulle ganska enkelt kunna tas fram. Denna behöver sedan
justeras över tid, men skulle minska behovet av extra debiteringar och ligga till grund för
korrekta och förutsägbara avgifter.
Förslag: Upprätta en långsiktig ekonomisk plan för föreningen

Undertecknad står till förfogande att bistå med detta arbete om så önskas.

Med vänliga hälsningar
Niklas Holsberg, medlem 1788

