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§1

Mötet öppnas
Styrelseordförande Arne Waldau hälsade alla medlemmar välkomna, cirka 45 stycken.

§2

Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
Godkändes av mötet.

§3

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§4

Val av protokolljusterare
Hans-Christian Hedberg och Christian Lagerkrans

§5

Vårsmötesprotokollet
Arne gick igenom vårmötesprotokollet och detta lades till handlingarna utan
anmärkningar.

§6

Rapport över tiden sedan vårmötet
Gunnar redogjorde kort om förbättringar som genomförts med bryggorna, röjning runt
sjöboden, bommar som har flyttads och justerats. Vår klubbmästare arrangerade en
uppskattad vårfest med grillning på Getfoten. Konstaterades att den gemensamma
kräftskivan regnade bort som vi hade tillsammans med SSB på Getfoten. Det var bara
någon enstaka medlem från vår klubb som deltog. Styrelsemöten har genomförts.

§7

Genomgång inför kommande upptagningar
Alnäsvägen: kommer att ske den 24 september och den 2 oktober. Det kommer att vara
en ny kran och det kommer att vara samma förare vid dessa två tillfällen. Se till att ha
pallnngsvirket i ordning! Högtryckstvättar kommer att finns för alla båtägare för
möjlighet att spola av sina båtbottnar. Walkie talkie kommer att användas för att bäst
fördela arbetskraften. Var uppmärksam på er tur! Det kommer att vara 38 stycken båtar
fördelat på dessa två dagar som ska tas upp.
Alnäsvägen lilla uppläggningsplatsen med start klockan 08.00 den 1 oktober. Nisse
håller i upptagningen som sker via slipen. Det kommer att vara cirka 12 stycken båtar

som ska upp. Tänk på att ha tillräckligt höga bockar! Det blir extra struligt om bockarna
är för låga. Det behövs folk kvällen innan som hjälper till att gräva fram rälsen till
slipen för att få dem fria från gräs. Nisse kommer att sly röja innan på Alnäsvägen!
Ålkistan: den 1 oktober med start klockan 07.00. Utmaningen i år är att placera det 42
stycken båtar från samma lyftplats, alltså utan att flytta på kranbilen. Flotten behöver
fraktas mellan Alnäsvägen och Ålkistan, samt när det är klart ska flotten fraktas tillbaks
till Alnäsvägen. Se över er pallning innan upptagningen och sänk ner alla era stöttor på
vaggorna. Och vi uppmanar att ingen får vistas under hängande båt! Vi räknar med 7-8
stycken båtar i timmen och i år kommer vi att kunna ha 80cm mellan båtarna. Kvällen
innan upptagningen hjälper vi varandra med att lyfta fram vaggorna.
Leif betonar förutom säkerheten att alla är kvar till sista båt är uppe, alltså inga andra
aktiviteter under upptagningen. Leif kommer att vitala berörda funktionärer att ringa till
de första båtägarna som ska upp.
Diskussion fördes om vart det är djupast i kanalen. Det önskas att det lodas så vi vet
vart det är säkrast att ta sig igenom där det är som grundast.
Bommarna tar vi upp så snart som det är möjligt, börjar med bryggan bockis 2:an efter
som det är vinterliggare som ska nyttja den bryggan.
§8

Övriga frågor
Vid uppläggningsplatsen för Ålkistan uppläggningsområde så påtalade Ralph att vi
behöver förbättra vägstopp bredvid bommen, nu kan vem som helst parkera på planen.
Putte kollar med en kontakt som har erforderliga resurser för att flytta betongstockarna
för att täppa till smitvägen.
Utdelning av vimplar till nya medlemmar genomfördes.
Putte vill att till nästa årsmötet att vi röstar om ändring där allmänna klubbjobb ska
pliktas om man inte kommer i stället för att få ersättning för jobb görs. Ny motion
föreslås i så fall till nästa årsmöte. Diskussion fördes om att egna intressegrupper sköter
sina områden och bryggor.
Arne gjorde reklam för den kommande jubileumsfesten.

§9

Mötet avslutas
Arne Waldau tackade mötesdeltagarna.
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