Protokoll för Höstmöte 2013 i Solna Båtsällskap
Tid: 2013-09-04, klockor 19:00.
Plats: Kyrkosalen Matsällskapet, Bockholmsvägen 1, Solna.

$1

Mötet öppnas
Styrelseordförande Jan Engman hälsade 38 medlemmarna välkomna.

$2

Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
Godkändes av mötet.

$3

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

$4

Vårmötesprotokollet
Jan gick igenom vårmötesprotokollet och detta lades tillhandlingarna utan
anmärkningar.

$5

Rapport över tiden sedan vårmötet och sjösättning
Jan nämnde att nytt tak på sjöboden har lagts. Nya bryggor ska ersätta Sjöpontonen. Vi
har lagt handpenning för att byta en del av den sämsta. Men om hela ska bytas ut, vilket
rekommenderas, behövs resten av investering finansieras.

$6

Genomgång inför kommande upptagningar
Vi behöver en arbetskväll för röjning av sly på båda uppläggningsplatserna. Dagen
innan sjösättningarna tar vi gemensamt och bär ut tyngre uppläggningsmaterial.
Uppmaning att se över motorer innan upptagnings dagarna så att de startar. Se till att ha
er pallning i ordning. Alla hjälps åt tills vi alla är klara med upptagningen.

$7

Miljöfrågor inför upptagning
Jan meddelar att miljöfrågorna för klubben kommer att stramas åt. Diskussioner
kommer att föras med Solna kommun, deras miljöansvarig kommer till klubben för
genomgång. Jost Assmann och Christian Lagerkrantz kommer att hjälpa till med
miljöfrågorna. Ett första möte kommer att tas tisdagen den 17/9 och diskussion kommer
troligen ske om spolplattor och alternativ att ha botten fria från färg och använda sig av
båttvätt samt att vi ska sätta upp en miljöplan för klubben. Putte upprepar att även
miljömässigt behöver vi ha mer ordning och reda. Särskilt extra skärpning runt Lilla
Alnäs, som han har observerat. Att vi ska ta hand om våra miljösopor, typ Spillolja och
Glykol. Från Havs och vatten myndigheten finns det kunskap att hämta. Gunnar tipsar
om att använda sig av miljövänlig Glykol.

$8

Övriga frågor
Angående Sjöbodspontonen behöver vi ta ett extra årsmöte under oktober för att kunna
ta ett beslut för en investering av en helt ny komplett brygga som handlar om
ca.600.000:- och ett lån kommer att behövas tas. Önskemål av mötesdeltagarna att ha
tydliga val och välgrundad information inför ett beslutande möte. Jan uppmana
medlemmarna att åka ner till den berörda bryggan och jämföra med de övriga
bryggorna för att bilda sig en egen uppfattning inför årsmötet. En fråga ställdes om det
finns en möjlighet att köpa sig mer utrymme runt sin båt för täckställning på
uppläggningsplatsen. Om utrymme finns kan vi göra så i enstaka fall.
Angående medlem Erland och hans försumligheter, kommer styrelsen att på årsmötet ta
upp frågan till omröstning om eventuell uteslutning.
Frågan ställdes om Brunnsviken Segelsällskap får delta i på vårt KM, de har eller
kommer skickats ut en inbjudan. En nyhet är att vi kommer begära in giltiga
försäkringsbrev av samtliga medlemmar gällande deras båtar. För att förvissa oss om att
alla båtar är försäkrade.

$9

Mötet avslutas
Jan förklarade höstmötet avslutat.
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