Protokoll vårmöte 2017 Solna Båtsällskap
Tid: 2017-04-18, klockan 19:00
Plats: Kyrkosalen, Matsällskapet, Bockholmsvägen 1, 5 tr.

§1

Mötet öppnas
Styrelseordförande Jan Engman hälsade de 58 stycken närvarande medlemmar
välkomna.

§2

Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
Godkändes av mötet.

§3

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§4

Anmälan av höstprotokollet
Anmälan av höstprotokollet genomfördes via dator och projektor, detta lades till
handlingarna utan anmärkningar.

§5

Presentation av nya medlemmar
5 stycken nya medlemmar som har fått båtplats inför kommande säsong presenterade
sig. Nyckel och vimpel delades ut till de nya medlemmarna.

§6

Miljöfrågor
Toralf Blomberg meddelar att de som planerar att tvätta båtbotten i höst ska inte måla
båtbotten innan sjösättning. Enbart epoximålade eller rena båtbottnar tillåts spolas över
land. Rabatter går att få på båtbottentvätten BoatWasher som ligger vid Stocksund. Det
redogjordes om nuvarande status med hänvisning till hemsidan boatwasher.se för mer
information. En diskussion följde om båttvätt och målning av båtbotten. Allmänt
önskemål är att till höstmötet ha med någon representant från Solna kommun för att
klargöra miljöreglerna.

§7

Översyn av förankringar av pontoner
I enighet med verksamhetsplanen har offerter begärts in för översyn av samtliga
pontoner inom SBS. De inkomna offerterna ska granskas av en grupp bestående av
Toralf Blomberg, Mathias Ohlson och Bengt Utterström.
Bengt Utterström redogjorde för vikten av översynen och målet är att kättingars status
dokumenteras och klubben har då möjlighet att planera underhåll efter bryggornas
status. Dessutom är det viktigt med dokumentation ifall något händer med bryggorna
t.ex. att någon brygga skulle slita sig och båtar skulle skadas.
Allmän diskussion uppstår om nyttan med att aktiviteten utförs.

§8

Administrativa rutiner - kanslifunktion
Bengt Utterström redogjorde för jobb som har gjorts och behöver göras i kansliet.
Frågeställning om det behövs en kanslist. Diskussion förs om det nya administrativa
systemet Bas-K kan underlätta jobbet. Förslag om att söka på hemsidan om det finns
frivilliga krafter bland medlemmarna. Förslag om att väcka funktionen med
bryggfogdar som kan avlastar hamnkapten. Diskussion om att kassörens roll köps in
som tjänst på sta’n eftersom det är en så pass viktig funktion. Mattias Ohlsén föreslår
att det skickas in förslag på hur t.ex. hamnkaptenens jobb kan avlastas och förbättras.

§9

Sjösättningsförberedelser
Jan Engman meddelade att Nils Lodin fortsätter som slipansvarig.
Leif Nybom delade ut och redogjorde för de utskrivna Sjösättningsregler. Säkerheten
måste gå i första hand. Skriften finns att läsa i sin helhet på hemsidan.
Toralf Blomberg redogjorde för Alnäsvägen om sjösättningsförfarandet. Allmänt gäller
att förbereda båten så att den startar och kommer i väg från bryggan. Märk upp
uppläggningsmaterial så blir det lättare att hitta i höst.
Önskemål inkom att båtplatserna får märkas upp så det är synligt från sjön, via båten.
Detta får utföras om det inte är permanent och det går att ändra på.

§10

Övriga frågor
Arbetsdag aviserades, tisdag den 25 april med start klockan 18.00, samling Brostugan.

§11

Mötet avslutas
Jan Engman avslutade vårmötet. Därefter serverades kaffe och smörgås.
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