Viktig information från styrelsen i Herresta Båtklubb, HBK

Trots den kalla våren så börjar det röra på sig i Herrestas hamnar. I Bastuhamnen har segelbåtarna
sjösatts och trailerrampen har använts flitigt. Också hamnen i Lövnäsviken börjar vakna till liv.

Tyvärr har vi fortsatta problem med Covid, som alla känner till. Smittspridningen i Sverige är
fortfarande mycket hög och Folkhälsomyndigheten/Regeringen har därför, än en gång, skjutit upp ett
besked om eventuella lättnader till 1 juni. Styrelsen har därför valt att skjuta upp årsmötet till 8
augusti så att vi med marginal kan hålla tidpunkten för mötet samt genomföra det på ett smittsäkert
sätt.

Detta innebär att verksamheten fortsätter under sommaren utan att vissa formella beslut kan fattas
som vanligt. Styrelsen kvarstår fram till det planerade årsmötet då nya val kan hållas. Konsekvenserna
av beslutet redovisas nedan och du kan givetvis kontakta styrelsen om det finns frågor eller
synpunkter som bör behandlas.

Årsmötet 2021

Som redan nämnts planeras årsmötet till söndagen den 8 augusti kl.10:00 vid Tomtstugan. Alla
handlingar som normalt skickas ut är bifogade i detta utskick. Som också sagts, sitter nuvarande
styrelse kvar till årsmötet genomförts. All övrig verksamhet rullar på som vanligt

Faktura årsavgift

Normalt distribueras fakturan på årsavgiften direkt efter årsmötet. I år blir det ett undantag eftersom
vi avser att skicka ut fakturan under maj-juni, som vi gör ett normalår. För 2021 faktureras preliminärt
samma avgifter som för 2020, vilket också är styrelsens förslag till avgifter för 2021, att beslutas på
stämman i augusti.

Viktigt! Betala inte i förväg utan invänta fakturan från vår kassör!

Arbetsdagar

Schemat med rullande närvaro vart fjärde år har modifierats något, framförallt för en mer jämn
beläggning på de olika arbetsdagarna. Det nya schemat är bifogat i detta utskick.

Som tidigare skickas individuell kallelse, via mail, ut i förväg inför varje arbetsdag.

Lövnäsviken och nya stadgar!

Det har nu gått mer än 2 år sen Årsmötet fattade slutligt beslut om ändrad verksamhetsform inom
HBK, samt ändrade stadgar som en konsekvens av detta. Förändringen har fungerat bra och många
medlemmar har givit positiva kommentarer till styrelsen.

Även om erfarenheterna är positiva, finns det alltid möjligheter till ytterligare förbättringar som kan
göra verksamheten mer transparent, effektivare och mera rättvis.

För medlemmarna i Lövnäsviken respektive Bastuhamnen gäller i praktiken olika regler för
dispositionsrätter och tillgång till hamnplatser, och detta förhållande bör avspeglas i båtklubbens
verksamhet och stadgar. Detta har blivit tydligt med den nya arbetsordningen.

Förutsättningarna i Bastuhamnen och Lövnäsviken är dessutom olika. Lövnäsviken etablerades som
privat initiativ kopplat till fastigheten. Hamnarna är olika skyddade för väder och vind och behovet av
underhåll är olika. Insatsen med eget arbete är olika där Lövnäsviken i högre grad utfört reparationer
på flytblock mm. Dessa olikheter speglas också i de nuvarande stadgarna beträffande
dispositionsrätter som inte kan utnyttjas från en hamn till en annan. Medlemmarna i Lövnäsviken har
därför uttryckt en önskan om att bedriva verksamheten i Lövnäsviken mer självständigt.

Styrelsen har därför haft en arbetsgrupp som verkat under året. Gruppen har kommit fram till ett
förslag som upplevs positivt av alla. Förslaget innebär att hamnarna behandlas separat vad det gäller
investeringar, underhåll och övriga kostnader. Också arbetsdagar mm beslutas och sköts av varje
hamn individuellt. Dock kommer styrelsen för HBK ha fortsatt ansvar för både Bastuhamnen och
Lövnäsviken, liksom tidigare.

Förslaget påverkar HBK’s redovisning och medlemsavgifterna, som föreslås bestå av en specifik avgift
per hamn samt en gemensam avgift för klubbens administration mm. På detta sätt skapas en större
ekonomisk rättvisa mellan hamnarna, samtidigt som principerna för HBK’s verksamhet förblir
oförändrade. HBK kommer fortsatt att vara EN båtklubb!
Den föreslagna förändringen påverkar givetvis klubbens stadgar. Arbetsgruppen har även sett över
detta och skapat ett förslag till en ny revision av stadgarna. I detta arbete har man även sett över
formuleringar mm för tydliggöra och ytterligare modernisera stadgarna. Förslaget finns bifogat till
detta utskick. Se över förslaget och kom gärna tillbaka till styrelsen om du har frågor, kommentarer
eller idéer till förbättringar.

Avsikten är att ta upp dessa stadgar till beslut på kommande årsmöte 2021 samt årsmötet 2022, om
stadgeändringen bifalles 2021.
Med dessa ord önskar vi alla medlemmar en härlig sommar, med fint väder och en förbättrad Covid
situation.
Många hälsningar,
Styrelsen

