Protokoll fört vid höstmöte för Solna Båtsällskap
Datum: 2010-09-09
Plats: Sfären Konferenscenter, Bockholmsvägen 1
Närvarande: 39 st. medlemmar
§1

Mötets öppnande.
Arne hälsade alla välkomna.

§2

Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
Möte svarade ja på denna fråga.

§3

Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.

§4

Val av protokolljusterare.
Peo Adolfsson och Peter Thelander valdes som detta.

§5

Anmälan av vårmötesprotokollet.
Arne gjorde genomgång av vårmötets protokoll som lades tillhandlingarna utan
anmärkningar.

§6

Lägesrapport sedan vårmöte och sjösättningar.
Arbetsdagarna hittills har varit framgångsrika och arbetet fortsätter även under
hösten.
Leif Nybom som varit arbetsledare berömde medlemmarnas arbetsvilja.
Gunnar rapporterade om brustna kättingar vid Borganäspontonen och den
dramatik som det innebar. Med snabbinsats och gynnsamma väderförhållanden
avlöpte det hela lyckligt och pontonen är nu ordentlig förankrad igen. Nya
kättingar installerades då bottenförhållandena av vår entreprenör bedömdes
som olämpliga för SeaFlex.
Vår slip är i ett mycket dåligt skick och kräver omedelbar insats för att bli
funktionsduglig till upptagningarna i slutet av september. En skenskarv saknas
och delar av stödet för slipers är borteroderat.

§7

Information inför upptagningarna 2010.
Gunnar informerade om de kommande upptagningarna.
Alnäs: lördag den 25 och söndag den 26 september; cirka 40 båtar skall upp
med lastbil, 10 båtar med vagn och via slipen under lördagen
Högtryckstvättarna kommer att vara på plats.
Det bör finnas cirka 10 personer som är på plats och deltager i arbetet då båten
lyfts ur sjön fraktas till uppställning och ställs av från lastbilen.
Fråga från Stig Höök om mastkranens nyttjande under upptagningsdagarna.
Den får inte användas under tiden arbete med båtarna pågår. Efter avslutad
upptagning, dvs. sen eftermiddag lördag resp. söndag är det OK.
Ålkistan den 2 oktober: cirka 50 båtar skall upp med mobilkran.
Som vanligt är det samling dagen innan med att ställa fram vaggor och annat
för att underlätta så mycket som möjligt för att få en snabb och smidig start på
lördagen.

§8

Övriga frågor
Ralph informerade om kommande KM i segling och bjöd eventuella
motorbåtsåkare som kunde vara intresserade av att medfölja som gast ombord.

§9

Mötet avslutades
Arne förklarade mötet avslutat.
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