Fiskebäcks Båtförening
Protokoll från styrelsemöte 2016-07-11 kl. 18:00 i Klubbstugan
Närvarande: Walle, Ragnar, K-G, Lennart, Patrick, Thomas. Frånvarande Ulf
§1. Walle förklarade mötet öppnat
§2. Till sekreterare valdes K-G
§3. Till justerare utsågs Lennart
§4. Dagordningen godkändes
§5. Ekonomi.
Thomas fördrog hur det stod till med ekonomin. På kontor finns 50,082:22. Roderbladet
ville ha förskott på de två kommande utskicken, vilket styrelsen godkände. Strålkastaren
hör egentligen inte till denna punkt, men eftersom ekonomichefen är duktigt iblandad
kom saken att dras här. Strålkastarens står hos Thomas, traforn hos Patrick, som får
skicka in sin räkning till Thomas för att få igen sina utlägg. Några träd som skymmer
strålkastaren kommer att vid lämpligt tillfälle att beskäras för att strålkastare skall få full
räckvidd. Thomas gavs ett erkännande för sin fina insats med rampen till vaktstugan,
samtidigt som vi kunde notera att dylika arbeten mår bäst av att utföra i lönndom, gärna
en regnig kväll, detta för att slippa en mängd kommentarer från all de som vet bäst!
Styrelsen godkände ekonomin och strålkastararbetena.
§6. Mailen
Alla i styrelsen skall ha tillgång till mailen till föreningen via fiskebacksbf@gmail.com
så att alla kan svara. Generellt gäller att Vaktärenden tas om hand av vaktansvariga,
medlemskort skall läggas ett anta hos Walle, ”jag vill bli medlem” tas hand om av
Thomas.
Det förslås att besvarade/avslutade mail flyttas till olika ärendemappar, så att det inte
samlas en radda av hundratals mail i in-korgen.
§7. Det beslöts att Lennart håller i kontakterna med Grefab.
§8. Det beslöts att Patrick håller i kontakten med Coboat, samt håller hemsidan vid liv. Detta
med hemsidan har Patrick skött på ett föredömligt sätt.
§9. Lennart håller i Båtsamverkan.
§10. Övriga båtärenden och Roderbladet skötes av Ragnar. I god tid före ett utskick, skall
Ragnar förses med uppdaterad adresslista. Vårutskicket går till samtliga och kommer
att baseras på hamnfil inhämtad från Grefab. Senare utskick till medlemmarna i FBF
kommer att baseras på en hamnfil som begärs in c:a två veckor in i april. Sista
datum för inbetald medlemsavgift är 31 mars.
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§11. Sekreterarrollen kommer, i mån av tillgång, att hållas av K-G
§12. Anbud på 50 resp. 100 vimplar skall tas in. K-G
§13. Förslag om kvällsöppet ex vis 1 onsdagen i varje månad mellan 16:00 till 19:00 beslöts
att prövas på försök. Lennart håller i detta.
§14. Årets vakthållning diskuterades. Ser man till antalet som gått vakt under säsongen, så
är
det 147 st. av 786 kallade, eller 19 %. Lite svagt. Ser man på antalet dagar som stugan
varit bemannad, 113 dagar av 173 så ger det att det under 65 % av perioden fanns folk
i stugan. Att det var 51 st. ensamvakter, gör att vakten minskar något i effektivitet,
eftersom ensamvakterna går hem mycket tidigare. Dock, det har funnits folk i stugan.
Begäran om Vaktbidrag förbereds för utskick via tryckeriet, av K-G.
§15 Att ta med till Grefab. Det är ordförandemöte den 9/11 och nedan listas några punkter
som vi vill ha belysta.
1.
2.
3.
4.

Det har inte blivit någon riktig rivstart med C-bryggan och byggandet av flytbryggor.
Ritningar? Utseende? Vem gör vad?
Tidplan för övriga bryggor?
Belysningen! Ett ständigt återkommande rapporterande i vaktloggarna om hur
undermålig belysningen i hamnen och på bryggorna är. Vad händer? Tidsplan?
Lennart informerade om att visst arbete redan är gjort, men att en del återstår.
5. Det har hänt att sommarvattenledningen av någon gång av någon anledning
brustit/gått av, med resultat att vattnet forsat vilt vid brottstället. En lokalavstängning
vid varje brygga hade kunnat avvärja våldsam vattenförlust.
§16. Grefab vill låna lokalen för möte. Styrelsen accepterat detta samt att inte ta ut någon
hyra av Grefab. Gängse lånekostnad ligger på 400: -.
§17. Styrelsen beslöt att inte satsa några pengar på att ersätta Atlantica-bojarna. Det
skulle bli saftiga kostnader om man skulle följa Sjöfartsverkets idéer i ärendet. Det lär
finnas andra planer på en lösning.
§18 Coboat, Alexis, har via Patricks försorg erhållit mobilnummer till ett antal båtplatsinnehavare. Tanken var att skicka ut ett värvar SMS till dessa. Detta är på gång, enligt
Alexis. Det noteras att det i vaktloggarna skrivits in en hel del telefonnummer och e-post
adresser, som skulle kunna mjölas av och läggas in i våra listor.
§19. Nästa möte föreslogs äga rum den 5/12 kl. 18:00.
§20. Mötet avslutades.
Ordf………………..…………… Just………..…………………
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