Protokoll för Höstmöte 2019 i Solna Båtsällskap
Tid: Tisdagen den 17:e September, klockan 19:00
Plats: Kapellet på Himlabacken, Bockholmsvägen 1, 5 tr Bergshamra, Solna.
§1

Mötets öppnande
Lars öppnar mötet

§2

Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
Mötet var stadgeenligt utlyst

§3

Godkännande av dagordningen, justeringsmän utses
Dagordningen godkändes. Ralph Emtemark (534) och Toralf Blomberg (1625) utses
som justeringsmän.

§4

Anmälan av vårmötesprotokollet
Vårsmötesprotokollet gicks igenom av Johnny och godkändes. pdf efterfrågades istället
för word för protokoll som läggs upp på hemsidan.

§5

Ekonomiuppföljning
Olov gick igenom ekonomin. Det är nu endast en aktiv medlem som inte har betalat sin
faktura. Kassan är på 335000kr plus fondonto så totalt ca 500000kr. Medlemmar
uppmanas att titta i skräpkorgen om de inte får höstfakturan.

§6

Presentation av nya aktiva medlemmar
Mathias gick igenom status på båtplatserna. Ett antal lediga båtplatser finns och de
kommer att fördelas ut till våren. Carlos Nasciemento (1914) som gått från passiv till
aktiv medlem presenterade sig. Annars har inga nya aktiva medlemmar tillkommit.
Diskussion om temporära vinterplatser och tomma sommarplatser uppstod, styrelsen tar
med sig det till nästa styrelsemöte.

§7

Båtupptagningsförberedelser
Det kommer att vara en samling på fredagen innan upptagningen även på Alnäs i år för
att ställa i ordning båtvaggor etc. Upptagningslistor kommer att mailas ut till samtliga
medlemmar, är det något som inte stämmer eller har du ett önskemål om vilken dag du
vill ta upp på Alnäs, skicka ett mail till plats@sbs.nu.
Den 26:e September kommer Bockis2:an att ha begränsad tillgänglighet p.g.a. byte av
kättingar mellan pontonerna.
Ansvarig för att ta hand om framtida sjösättningar och upptagningar på Ålkistan
efterlyses. Anmäl gärna ditt intresse till sekreterare@sbs.nu.

§8

Miljöfrågor
Mia presenterade följande:
Målet för SBS är att samtliga båtar med TBT- och biocidbottenfärg avsedda för andra
farvatten än Östersjön ska vara sanerade senast innan sjösättning 2021.
Ny LOVA ansökan inskickad. Svar på denna kommer troligen jan-feb 2020. Vi kan inte
garantera att vi får LOVA bidrag

Ingen av klubben gemensam samordnad sanering men däremot tar vi och gör en
gemensam offertansökan. Pris beror på båtens storlek samt antal båtar.
Intresseanmälan skickas till miljo@sbs.nu senast denna vecka slut. Samlad offert från
Allblästring. Arbetet utförs under höst och vår.
§9

Slipen
Undersökning av slipen har utförts av ett företag och jobbet med att renovera slipen har
visat sig vara ett större jobb än befarat, kostnaden för att renovera slipen kommer att
uppgå till 180000kr. Medlemmarna kommer att få ges tillfälle att besluta om detta på
årsmötet då endast sju medlemmar använder sig av slipen för upptagning och
sjösättning.

§10

Övriga frågor
Ungdomar hoppar från mastkranen ned i vattnet vid Alnäs. Styrelsen kontrollerar om
detta kan förhindras på något sätt.

§11

Mötet avslutas.

Vid protokollet: Johnny Tydal (1470)

Justeras: Toralf Blomberg (1625)

Justeras: Ralph Emtemark (534)

