Protokoll vårmöte 2015 Solna Båtsällskap
Tid: 2015-04-13, klockan 19:00
Plats: Espresso, Matsällskapet, Bockholmsvägen 1, 5 tr,

§1

Mötet öppnas
Styrelseordförande Jan Engman hälsade de 43 stycken närvarande medlemmar
välkomna.

§2

Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
Godkändes av mötet.

§3

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes efter att punkt 4. rubrik ändras till anmälan höstmötes
protokollet.

§4

Anmälan av årsmötesprotokollet
Ove läste igenom höstprotokollet och detta lades tillhandlingarna utan anmärkningar.

§5

Presentation av nya medlemmar
Elva stycken nya medlemmar har fått båtplats inför kommande säsong.
1827 Mattias Lintzén, 1790 Adam Lodin, 1818 Zetterlund, 1802 Bengt Boström, 1752
Erik Frostman, 1798 Daniel Makover, 1787 Marita Haaga, 1715 Salam Shaikh, 1720
Robert Håkansson, 1735 Ricardo Neyth och 1806 Johan Sahlin

§6

Miljöfrågor
Karin meddelar att vi har satt upp en handlingsplan. Karin gick därefter igenom vår
Miljöplan. Synpunkter diskuterades på att använda ordet godkända båtbottenfärger.
Staffan meddelar att hemsidan kommer uppdateras med var tömningsstationer finns i
Stockholmsskärgård.

§7

Sjösättningsförberedelser
Gunnar meddelar att fördelning av båtar som ska sjösättas på de två dagar som är
avsatta är klar. Han betonar att alla kommer att behövas för att hjälpa till.
Leif meddelar att allt handlar om att ha bra omdömen för att de ska vara säkra och
trygga sjösättningar. Alla ska var på plats alla behövs. Det kommer att vara närvaro
anmälan och avprickning när det är klart. Alla båtar ska vara försäkrade och skicka in
försäkringsbreven till styrelsen. Vi börjar klockan 08.00 på samtliga dagar och
sjösättningsplatser. Tampar ska finnas på barbordssida.
Andra tisdagen efter sjösättningen den 5 maj, med start klockan 18.00 är det arbetskväll
och det är obligatorisk närvaro.
Vi ska sträva efter att använda justerbara vaggor ska så långt som möjligt.

§8

Pliktavgiften
Putte meddelar att pliktavgift kommer att tillämpas vid utebliven närvaro vid
arbetskvällar och vid iläggning och upptagning av bommar samt om man inte har
uppvisat att båten är försäkrad.
Läs på vår hemsida vilka dagar och tider som gäller och meddela om man uteblir.

§9

Övriga frågor
Staffan tipsar om One design i Nacka där har båtklubben rabatt. I morgon kommer de
som har anmält sig till kvällsbesöket på Erlandsons brygga ha rabatt när vi handlar. Jan
meddelar att vi bör vita stor uppmärksamhet nu inför sjösättningarna då det
förekommer en ökad aktivitet av stölder bland våra båtar.
Odd Klofsten representant för BoatWasher presenterade båtbottentvätten i Stocksund
efter mötet.

§10

Mötet avslutas
Jan Engman tackade de deltagande.
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