Protokoll för Vårmöte 2021 i Solna Båtsällskap
Tid: Torsdagen den 15:e April, klockan 19:00
Plats: Digitalt vi aTeams
§1

Mötets öppnande
Lars öppnar mötet

§2

Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
Mötet var stadgeenligt utlyst

§3

Godkännande av dagordningen, justeringsmän utses
Dagordningen godkändes. Anders Thureson (1952) och Lars Sjöö (1776) utses som
justeringsmän.

§4

Anmälan av årsmötesprotokollet, redovisning av behandling av årsmötesmotioner
Årsmötesprotokollet godkändes.
Slipavgiften har ändrats till 350kr under ordinarie upptagning och sjösättning. Mia
Malmenäs har gått in som aktiv medlem i klubben. Dessa åtgärder godkändes av
medlemmarna på vårmötet

§5

Vårens fakturering
Olov berättade att vårfakturorna kommer ut i maj efter att kranavgifterna fastställts.
Medlemmar som inte vill behålla sin sommarplats måste anmäla detta innan den 31:a
maj annars får de betala vårfakturan. Listor på medlemmarna kommer att sättas ut på
tavlan innanför grindarna på båtbryggorna med medlemmarnas namn, medlemsnummer
telefonnummer och bryggplats. Om det är någon medlem som absolut inte vill ha sina
kontaktuppgifter på listan meddelara man detta till kassor@sbs.nu.

§6

Presentation av nya aktiva medlemmar
Johnny berättade att 30st båtplatser har delats ut, varav ca 20st till helt nya medlemmar,
några har bytt båtplats och ett antal passiva medlemmar har blivit aktiva igen. Alla
båtplatser är uthyrda. Båtplatskön hade i början av mars strax över 60st deltagare, nu är
det ca 14st i kön.
Båtplatserna har nyligen inventerats av styrelsen, d.v.s. båtplatserna är uppmätta
(insidan av bommarna) och har märkts upp med tydliga skyltar.

§7

Sjösättningsförberedelser
Stig berättade lite om sjösättningsförberedelserna och dessa finns även på hemsidan.
Sjösättningslistorna kommer att läggas ut på hemsidan inom kort. Behöver man ändra
dag så kontakta Stig på hamnkapten@sbs.nu.
Allt pallvirke ska vara märkt, det som inte är märkt kommer att kastas vid städdagen.
Som alltid gäller det att alla hjälper till vid sjösättningen och stannar kvar tills allt
är klart. Avprickning sker i början och slutet av dagen.
Ansvarig på Alnäs är Stig Eriksson (1187), ansvarig på Ålkistan är Bengt Utterström
(1809).

Parkera inte bilar på Ålkistan efter kl.15 dagen innan sjösättningen. Trailers på lilla
Alnäs bör flyttas så att de inte ligger i vägen vid sjösättningen.
Trailerbåtar bör sjösättas innan eller efter ordinarie sjösättningsdagar för att inte störa
kranbilen.
Bryggansvariga bör kolla om det behövs bytas några flöten till bommarna.
Medlemmar har samma båtplats som förra året om inte annat har angetts. Medlemmar
uppmanas att kolla upp var båtplatsen ligger innan sjösättningen.
§8

Miljöfrågor
Olov berättade att Solna kommun har utfört en båtbottenmätning i höstas. Ett fåtal
medlemmar fick nedslag på för höga TBT-halter och eller kopparhalter.Dessa ska vara
sanerade senast till sjösättningen nästa år. En viss skepsis från båtklubbarnas sida
angående kravet på kopparhalterna finns det. Miljöskyltar har satts upp på båtklubbens
områden.

§9

Övriga frågor
En elfirma har fått i uppdrag att se över all el i SBS för att säkerställa att all el är säker
och fungerande. Bl.a. ska en ny elkabel dras till Borganäs-bryggan
Hela 118 st medlemmar svarade på medlemsundersökningen så detta kommer styrelsen
sannolikt att använda flera gånger framöver för att snabbt få svar på vad medlemmarna
tycker i vissa frågor.

§10

Mötet avslutas
Lars avslutar mötet och önskar alla en trevlig båtsommar! Totalt var det 42st
medlemmar med på vårmötet.

Vid protokollet: Johnny Tydal (1470)

Justeras: Anders Thureson (1952)

Justeras: Lars Sjöö (1776)

