Breviks Båtsällskap
Årsmöte 2019
26 februari 2019 i Båtsällskapets klubblokal.
29 medlemmar/personer närvarande.
1. Ordföranden Kjell Johnsson hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat.
De närvarande ansåg att mötet blivit behörigt utlyst.
2. Dagordningen godkändes.
3. Mötet valde Kjell Johnsson som ordförande och Gerda Woxén som sekreterare.
4. Boe Sjöberg valdes till protokolljusterare, tillika rösträknare.
5. Verksamhetsberättelsen som sänts till alla medlemmar tillsammans med kallelsen till
årsmötet föredrogs tillsammans med räkenskaperna. BBS har under 2018 förlängt mastskjulet,
som också fått ny inredning. Dessutom har ett nytt trädäck lagts runt klubbhuset. Det
konstaterades att BBS ekonomiska resultat blev negativt -13 800 kr p.g,a. kostnaden för
mastskjulet Klubbens likviditet och soliditet är emellertid god.
6. Revisorernas berättelse föredrogs och de tillstyrkte att årsmötet godkände resultat- och
balansräkning. Torgny Wingbro gav en eloge till kassören Monette Edholm för väl skött
bokföring och uppmanade till en applåd för hela styrelsen.
7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2018.
8. Budgeten för 2019 presenterades. Under 2019 förbereder vi byte till en större mastkran
som sticker längre ut så att alla segelbåtar kan masta på och av där. Men vi undersöker också
om det är möjligt att göra det djupare utanför mastkranen. För att spara el har redan under 2019
en luftvärmepump installerats och fönstren bytts ut till 3-glas fönster. Beträffande kostnaden för
BBS 90 års firande är den preliminär och kommer troligen att justeras senare. Mötet godkände
budgeten. Beslöts att p.g.a. slitage höja avgifterna för lån av klubbhuset med 100 kr.
9. Följande personer valdes till styrelseledamöter:
Ordförande
Kassör
Vice hamnkapten
Information

Kjell Johnsson
Monette Edholm
Pelle Löfstedt
Andreas Lindberg

Förra året valdes
Vice ordförande
Sekreterare
Hamnkapten
Materialförvaltare/stugfogde
Miljöansvarig

Sten Edholm
Gerda Woxén
Anders Janesten
Jan Jarelius
Lasse Brötell

omval 2 år
omval 2 år
omval 2 år
omval 2 år

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. Styrelsen informerade om att man fortsatt
adjungerar Anders Wikman, som stöd för materialaren och stugfogden samt Bosse Bergholm
som klubbmästare och stöd för miljöarbetet.
10. Stugfogden Ingen stugfogde valdes, eftersom ansvaret för klubbhuset från och med nu ska
ingå i materialförvaltarens ansvarsområden.
11. Val av revisorer
Bertil Österlind
Torgny Wingbro valdes förra året.

nyval 2 år

12. Val av valberedning
Hans Wikmark
omval 1 år
Tomas Bångstad
omval 1 år
Uppdrogs åt styrelsen att hitta en 3:e man då Markus Linderbäck p.g.a. tidsbrist avsagt sig
omval
13. Val av representant och suppleant till Lidingö Båtförbunds styrelse
Kjell Johnsson
ledamot
Sten Edholm
suppleant
Representanter till LBF:s årsmöte:
Kjell Johnsson, Sten Edholm, Jan Jarelius, Gerda Woxén och Lasse Brötell, eller annan
styrelseledamot.
14. Information om klubbens miljöförbättrande åtgärder.
För att spara miljön genom att minska elkostnader har 3-glasfönster och en värmepump
installerats redan i februari 2019. Vad gäller båtbottentvätten har den förbättrats så att den
renar vattnet mer så att värden som registrerats i smutsvattnet halverats. Ett förbättrat
munstycke suger nu fast ordentligt mot skroven. Vid rätt hantering skall man INTE bli blöt av
stänk. Om en högtryckstvätt används för rening av drev skall smutsvattnet sparas och hällas i
smutsvattenbehållaren.
Nya båtar med TBT (Lasse Brötell har tidigare pratat med ägarna) erbjuds att mäta halten av
TBT i nästa vecka. Kontakta Torgny Wingbro. BBS står då för de 500 kr/båt det skall kosta.

Sammanfattning 2018 av förfrågning om bottenmålning av båtar i BBS
- 66% d.v.s. 78 stycken av de 119 som deltog i enkäten bottenmålar inte hela
botten
- 29% d.v.s. 35 stycken bottenmålar
- 5% d.v.s. 6 stycken målar inte eller målar med giftfri, biocidfri färg
15. Godkännande av stadgeändring enligt höstmötet 2018.
Godkändes stadgeändringen om klubbens ändamål m.m. som presenterades vid höstmötet.
16. Fastställande av rutiner samt datum för torrsättning
Mötet beslöt att ha torrsättning den 12–13 oktober. Kranar är bokade.
Dagar för klubbarbeten anslås på hemsida och anslagstavlor. BBS har bokat Ekskär den 7 – 8
september för en träff och middag tillsammans uppe vid klubbstugan.
17. Inkomna motioner
Inga motioner har inkommit.
18. Övriga frågor
• Stölder har förekommit på LBK, Lidingö Båtklubb. Diskuterades vad man kunde göra i
förebyggande syfte. Föreslogs bl.a. att medlemmar i sina båtar sätter upp skyltar att
utrustningen är DNA märkt. Kameror får användas inomhus men inte på allmän plats.
• Hans Wikmark rekommenderade säkerhetsappen Coboats. Lämnade information om det och
föreslog att BBS skulle inbjuda dem att presentera sin lösning vid Höstmötet 2019.
• Västar, gula och orangefärgade kommer styrelsen och funktionärer att ha på sig vid sjö- och
torrsättning, så att medlemmar vet vem som är vem och kan ställa frågor till rätt person.
• BBS kommer att fira 90 år med middag efter sjösättningen den 27 april. Mer information och
inbjudan kommer via e-post och anslag på anslagstavlor och på hemsida.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Gerda Woxén

Kjell Johnsson

Boe Sjöberg

