Motion till Solna Båtsällskaps årsmöte 2021-02- 23

Motion nr: 1
Kranavgifter:
Återigen har kostnaderna för kranarna överskridit intäkterna.
I år, enligt resultatrapporten överskrids utgiften med 25 578:- , vilket gör att under de
senaste åren har vi som inte använt kranarna sponsrat med ca 100 000:-.
Varför skall medlemmar som inte nyttjar kranarna år efter år vara med och betala?
Solna BS är en ideell förening där var och en skall bära sin egen kostnad.
1281 Christer Andersson

Styrelsens kommentar
Motion nr. 1
Kranavgifter
2020 var ju på grund av pandemin ett mycket speciellt år. På grund därav var det ett antal
medlemmar som valde att inte sjösätta 2020. För att detta inte skulle straffa de som sjösatte våren
2020 beslöt styrelsen att vi vid beräkning av kranavgifterna skulle räkna även de båtar som var kvar
på land som sjösatta. Detsamma gällde vid upptagningen. Detta är orsaken till att kranavgifterna
2020 var lägre än kostnaderna för kranarna.
2018 gjordes tyvärr många feldebiteringar av bland annat kranavgifterna, vilket rättades till 2019.
Detta medförde att även under 2019 var kranavgifterna netto lägre än kostnaderna för kranarna på
grund av krediteringar av felaktiga kranavgifter från 2018.
Givetvis skall kranavgifter normalt täcka krankostnaderna.

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen.

Motion till Solna Båtsällskaps årsmöte 2021-02- 23

Motion nr: 2
Slipavgift:
Enligt förvaltningsberättelsen har investeringsavgiften använts till att betala reparationen av slipen.
Detta gör att avgifts tariffen som finns för att använda slipen måste tas bort, eftersom denna
förening inte är ett vinstdrivande företag.
Medlemmar som torr/sjösätter med slipen skall betala en avgift som ligger paritet med den gamla
avgiften ( 350?) / tillfälle .
Om det gamla systemet används kommer underhållspengar in för fett, slipslitage och underhåll av
slipvagnen.
Slipen bör användas som den har gjort i snart 60 år, dvs att den som behöver hjälpen kontaktar
ansvarig för slipen och betalar den som kört enligt ök
I nästan 60 år har slipkostnader legat under "underhåll" och bör stanna där.
1281 Christer Andersson

Styrelsens kommentar
Motion nr: 2
Slipavgift
På årsmötet 2020 beslöts att kostnaden för att använda slipen skall vara 500 kr per gång. Av dessa
går 250 kr till den som kör slipen. Ingen betalning sker direkt från den som tar upp båten till den som
kör slipen. Tillfällig upptagning/sjösättning kostar 500 kr. Om båten då ligger uppe mer än en dag
kostar det 100 kr/dygn.

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen

Motion till Solna Båtsällskaps årsmöte 2021-02- 23
Motion nr: 3
Investerings avgift:
Investerings avgift är en extra uttaxering som skall användas till något specifikt, då kan vi inte ha
den som ett stående konto.
Vilken anledning finns det till att ha en så kallad investeringsavgift?
Vi har väl medel så det räcker, som bara ligger på banken och minskar i värde.
1281 Christer Andersson

Styrelsens kommentarer
Motion nr. 3
Investeringsavgift
Styrelsen föreslår att investeringsavgiften döps om till investerings- och underhållsavgift. Avgiften
sänks i år från 750 kr till 250 kr. Avgiftens storlek kan variera beroende på vilka investerings- och
underhållsåtgärder som krävs. Avgiften bestäms av årsmötet varje år. Den kan dock aldrig vara större
än 750 kr. Målet är då att budgeten varje år skall vara i balans det vill säga med lika stora intäkter
som kostnader. På detta sätt hålls övriga avgifter oförändrade.

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen.

Motion nr: 4
Motion till Solna Båtsällskaps årsmöte 2021 02 23
Revisorernas utlåtande.
Hur kan revisorerna påstå att de har granskat årets handlingar enligt föreningens stadgar utan att
anmärka på att det i styrelsen sitter en ledamot som inte är medlem i klubben, utan fungerar som
kontaktperson i organisationen Solna Sjöscoutkår . Medlem nr 8 är Solna Sjöscoutkår.
Absolut inget ont om Mia Malmenäs, hon gör ett kanonjobb, dock går detta inte för sig.
Om vi godtar detta som förening finns det ingen anledning till att ha stadgar och ordningsregler
över huvud taget.
När man talar med andra förenings människor och RF om att vi har en organisation representerad
i vår styrelse "ramlar de av stolen".
Upplysningsvis:
Enligt Riks Idrottsförbundets ramstadga § 3. Föreningen består av de fysiska personer som har
upptagits i föreningen som medlemmar.
SBS stadga § 8 e) Styrelseledamot och suppleant skall vara aktiv medlem.
1281 Christer Andersson
Styrelsen föreslår att årmötet avlår motionen från Christer Andersson med hänvisning till att
årsmötet gällande verksamhetsåret 2017 beslutade enligt nedanstående utdrag från
Årsmötesprotokollet.

