Protokoll höstmöte 2015 Solna Båtsällskap
Tid: 2015-09-08, klockan 19:00
Plats: Kyrksalen Matsällskapet, Bockholmsvägen 1, 5 tr,

§1

Mötet öppnas
Styrelseordförande Jan Engman hälsade de 56 medlemmarna välkomna.

§2

Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
Godkändes av mötet.

§3

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§4

Anmälan av vårmötesprotokollet
Ove gick igenom vårmötesprotokollet och detta lades tillhandlingarna utan
anmärkningar.

§5

Presentation av nya medlemmar
22 aktiva nya medlemmar har fått båtplats inför kommande säsong. 5 var på plats och
hälsades välkommen. Nycklar och vimplar delades ut till de nya medlemmarna.

§6

Upptagningsförberedelser
Leif berättade om förberedelserna runt Ålkistans upptagning. Vi samlas fredagen innan
upptagningsdagen och tar fram vår uppläggningsmattrial. Leif gick igen sin checklista.
Vi är en båtklubb alla ska vara med och hjälpa till därför är det anmälan innan vi börjar
och avprickning när vi är klara. Tampar ska finas på styrbordssida. Ha markering vart
slingen ska sitta inför lyft av kranen. Alla båtar ska straffas innan lyften. Dels mellan
slingen och motorbåtar ska dessutom straffas runt aktern. På hemsidan kommer vi
publicera var båtarna kommer placeras på uppläggningsplatserna. När båtarna är uppe
och vi är klara så ska allas stegar låsas fast. Märk uppläggningsmattrial med ert
medlemsnummer.
Putte informerade om Alnäsvägen. Där startar man klockan 08.00 båda dagarna. Även
här är det samling fredagen innan upptagningsdagen för att ta fram vårt

uppläggningsmattrial. Gunnar mejlar ut information till båtägare med vilken
upptagningsordning som gäller.
I mastskjulet påpekar Pelle att det är master som ligger kvar som inte är uppmärkta.
Putte meddelar att det troligen kommer bli en extra städdag i höst.

§7

Miljö
Karin meddelade att vi har fått ålagt oss från kommunen att vi ska inventera alla båtars
båtbottnar i båtklubben som vi tar upp i höst.
Staffan vill att man kontaktar Båtunionen för att få råd om hur vi hanterar miljöfrågorna
gentemot kommunen. Stort engagemang runt miljöfrågan visades med tanke på den
stora diskussion som varade länge. Vi konstaterade att det är en komplext fråga. Karin
meddelade att klubben ger 50% rabatt på två båtbottentvättar i år.

§8

Arbetsplikt
Putte meddelade 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.
Det har blivit mycket bättre med närvaron sedan pliktavgiften infördes och mycket
hinner vi göra på kortare tid meddelade Putte.

§9

Övriga frågor
Jan informerade status på hur mastskjulets investering har avbetalats under elva år och
vi har 11 år kvar att betala.
Putte meddelade att på bockis2 kommer alla ankrobommar tas bort och ersättas med Ybommar.
Vi har köpt i nytt låssystem till våra anläggningar. Bytet kommer att ske under året. Ett
kontrakt kommer att upprättas och det krävs att man skriver på för att få en nyckel.
Ett tack riktas till festkommittén som arrangerade en trevligt och bra Bryggfest.
Ove visade den nya hemsidan på SBS.nu

§10

Mötet avslutas
Jan Engman tackar de deltagande.
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