Protokoll fört vid vårmöte för Solna Båtsällskap
Datum: 2010-04-13
Plats: Matsällskapet konferens och catering Sfären, Bergshamra, Solna
Närvarande: 68 medlemmar närvarade vid mötet.
§1 Frågan om mötes stadgeenliga utlysning.
Styrelseordförande Arne Waldau hälsade alla medlemmar välkomna.
§2 Frågan om mötets stadgeenliga utlysning
Godkändes av mötet.
§3 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Åke Werner och Ralph Emetemark valdes som detta.
§5 Anmälan av årsmöetetprotokollet
Arne gick igenom årsmötets protokollet och detta lades tillhandlingarna.
§6 Presentation av nya medlemmar och hedersmedlem
8 nya medlemmar har fått plats under sommaren 2010 de som var på plats
presenterade sig själva (5 st) och erhöll vimpel och nyckel.
Ralph Emtemark har av styrelsen utsetts till hedersmedlem i klubben för sina
insatser i Solna Båtsällskap under många år de senaste 6 åren som
ordförande.
§7 Utredning om arbetsplikt och vakthållning
Arbetsgruppen som har bestått av Jost Assmann, Toralf Blomberg och Kenth
Söderlund (styrelsens representant) presenterade vad gruppen kommit fram till
under sitt arbete.
När det gäller vaktgång så har utredningsgruppen kommit fram till att
medlemmarnas önskemål är att inte införa vakt- dock finns det önskemål att
jobba vidare med en del säkerhetsfrågor.
Styrelsens förslag är att frågan om vaktgång läggs ner men att klubben
fortsätter att jobba med en åtgärdslista när det gäller säkerhetsfrågor.

Mötet godkände detta.
När det gäller arbetsplikt så finns det en del förslag från gruppen. De olika
förslagen diskuterades på mötet.
Mycket handlade om att vi är en ideell förening och om vi skall kunna hålla våra
låga avgifter så gäller det att alla bidrar med sina arbetsinsatser på olika sätt.
Det är också viktigt för sammanhållningen inom klubben att det bara inte är ett
fåtal som arbetar inom klubben.
Styrelsen kommer att fortsätta att titta på detta för att hitta den optimala
lösningen för klubben.
Beslut togs att införa husfogdar för våra hus:
Brostugan: Ralph Emtemark
Alnäs: Christer Andersson (Putte)
Ny bryggfogde på Bockis 2 tillsammans med Johan Ek blev PO Adolfsson.
§8 Underhållsarbeten – arbetskraft behövs
Det finns en lista på vår hemsida vilka klubbarbeten som behöver göras under
året.
Gunnar kommer att sända ut ett mail angående detta till samtliga, därefter
kommer Johan Ek att samordna detta så att jobben blir utförda.
§9 Sjösättningsförberedelser
Gunnar gick igenom vilka förberedelser som behöver göras inför respektive
sjösättning.
Uppdelning när det gäller vilka dagar som respektive båt skall sjösättas på
Ålkistan kommer vara klar inom en vecka och då skickar Gunnar ut detta till
berörda.
§10

Övriga frågor
Förslag kom att bilda en seglingskommitté för att anordna KM i segling och
eventuellt lite andra aktiviteter. Intresset var svalt bland klubbens medlemmar.
Tina Appelberg anmälde sig i att delta i denna.
Arne informerade att samarbetet med SSB kommer att fortsätta under året.
* Seglarläger för ungdomar det kommer att ordnas två läger under sommaren,
de behövs en ansvarig ledare för läger nr: 2
* Getfotsregattan
* Kräftskiva samma helg.
* Gemensamt klubbmästerskap i segling.

§11

Mötets avslutande

Arne Waldau tackade de deltagande.
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