
Sandvikens Båtsällskap 2022-03-08

Protokoll fört vid Sandvikens båtsällskaps
styrelsemöte den 8 mars.
Deltagare: Johan Eklund, Mattias Söderman, Magnus Tesch, Jerry Sahlin, Karl Lindberg

Ordförande Johan Eklund hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

1. Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Mattias Söderman att föra protokoll under mötet.

2. Val av person att justera protokollet
Styrelsen beslutade att välja Jerry Sahlin till att justera protokollet.

3. Godkännande av föregående protokoll.
Föregående protokoll gås igenom löpande.

4. Förändringar bland medlemmar och medlemskap
4.1. Avslutade medlemskap

David Åberg avslutar sin båtplats. Hör efter med medlemskap.
Jussi Winther avslutar plats och medlemskap
Björn Nyberg avslutar plats och medlemskap
Rosmari Falkenstedt avslutar plats och medlemskap
Cai Erkkilä avslutar plats och medlemskap
Olle Hörnestam avslutar medlemskap
Ebba Enell avslutar medlemskap

4.2. Avslutade båtplatser

Christer Lindström avslutar båtplats

Christoffer Sundberg avslutar båtplats

4.3. Nya medlemmar

Kenneth Nilssson och Jacob Scarin sätts i kö på piren

5. Kassörens Rapport
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Konto 2022-03-08 2022-02-08 2022-01-10 2021-12-10 2021-11-30

Företagskonto 16 143, 14 807,67 16 422 20806 20800

Swishkonto 0 0 2 993 2993 2893

Placeringskonto 56 612,58 76 611,58 76 611 76611 101612

Totalt i “kassan” 72755 91 419,25 96026 100 411 125 305

Lån 287625 309 750 309 750 309 750 331875

SUMMA -214870 -218320 -213724 -209 339 -209 860

Förslag till årsmötet: höjd medlemsavgift till 500. Inträdesavgift höjs till 500. Vinterplatser ändras
till ny enhetskostnad 700 kr. Strandplatser höjs till 500 kr. Båtplatserna höjs med 50 kr.

6. Klubbhuset
Inget att rapportera.

6.1. Arbeten:
● En del målningsarbeten utvändigt är nödvändigt under året.
● Nyckelskåpet behöver märkas upp. En nyckel till övervåningen saknas.
● Fixa eldstäderna. Offert är begärd.

7. Tomt och mark
Johan har gjort en polisanmälan på de herrelösa båtarna. När det är avskrivet från polisen har vi rätt
att forsla bort båtarna.

7.1. Arbeten:

● Organisering av förråden

● De övergivna båtarna behöver forslas bort efter att polisen avskrivit ärendet

8. Brygga öst
Inget att rapportera.

8.1. Arbeten:
● Bytet av kätting är kvar. Görs senare under året. Kätting och material är inköpt.

● Klistermärken med medlemsnummer behöver sättas på varje båt.

2



Sandvikens Båtsällskap 2022-03-08

9. Brygga väst
Inget att rapportera.

9.1. Arbeten:

● Klistermärken med medlemsnummer behöver sättas på varje båt.

10.Piren och vågbrytaren
Vi skulle behöva få dit några svajbojar igen för att ha i reserv. För att kunna återsätta några av
bojarna behövs en inspektion av  bottenförankringarna. Kan eventuellt göras samtidigt som
kättingarna till vågbrytaren kontrolleras.

10.1. Arbeten:

● Bojkättingarna på vågbrytarens mittersta del behöver kontrolleras med avseende på
spänning.

● Dyk behöver göras för kontroll av kätting på vågbrytaren samt uppmätning av
kättinglängd. Tobias och Jerry undersöker om det finns möjlighet att få hjälp med
dykare.

● Landfästet på landgången behöver konstrueras om. Carreman har material.
● Sätt upp ny 3-knopsskylt på vågbrytaren.
● Omskyltning av platser. Sätta dit nummer så de stämmer med platserna.
● Ta fram skylt för “hoppa inte på y-bommarna” till yttersta båtplatserna.
● Montera pålbojarna.

● Klistermärken med medlemsnummer behöver sättas på varje båt.

10.2. Framtida projekt
● att bygga om raksträckan på piren så att det är möjligt att montera y-bommar även

där.
● Ansökan om ny vågbrytare behöver göras

11.Rampen
Planering och diskussion kring att få till en ny brygga utefter stranden vid rampen fortsätter. En
brygga finns till salu i Södra Finnö kan vara aktuell men problemet är transporten till Sandviken. Vi
funderar vidare.

11.1. Arbeten:

● Ny skylt med telefonnummer och instruktion för kontantbetalning behöver sättas upp på
anslagstavlan vid rampen.
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12. Strandplatserna
Lite oordning efter högvattnet. Strandansvarig behöver kontakta dessa medlemmar.

Arbeten:

● Klistermärken med medlemsnummer behöver sättas på varje båt.

13.Ungdomssektionen
Planering inför året har gjorts. Planerad start den 5 juni och därefter varje söndag kl 16-18.
Målgruppen blir ca 7  år samt krav på simkunnighet. Annonsering bör göras innan, både anslag,
hemsida och facebook. Försäkringen täcker verksamheten om deltagarna är medlemmar. Vi behöver
lösa hur deltagarna kan registreras som medlemmar.

Till följebåten behövs ett lås fixas så att jollen kan ligga kvar med motor. Vi håller koll efter
eventuellt ytterligare en jolle.

13.1. Arbeten:
● uppmärkning av jollarnas delar så att det är klart vilken del som hör till vilken jolle.
● En spirbom behöver lagas
● Dyvika behöver bytas
● En jolle läcker
● Se över Triss Giggen

14. El och vatten-projekt
Johan har varit i kontakt med kommunen och vi ska få en ritning över stranden och eldragningen. Vi
har även fått lite information om framtidsplanerna. Eventuellt kan vi utöka arrendet mot
Serveringsberget. Inget svar hittills om eventuella bidrag angående elen.

Vi prioriterar detta projekt under året.

15.Viktiga datum
29 mars årsmöte kl 18.30. Sandviksgården är bokad.

23 april bojarna bryggorna

24 april bojar och y-bommar piren

14 maj sjösättning.

21 maj preliminärt arbetsdag vår.

datum arbetsdag höst?

Upptagning höst ev 2 eller 9 oktober?
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16.Övriga frågor som tagits till diskussion
● Pubkväll?

● Kvarnbryggan? Ska vi göra något eller låter vi det vara så länge?

● Vi sätter upp en lapp med “larmnumret” 08-58561121 på anslagstavlan. De privata nummer kan också
vara med där. Ändra Johans till 0766-299210 (Thomas)

● Lägga ut rätt kontaktlistor på hemsidan. Sätt ut rätt kontaktuppgifter.

● Facebookgrupp för medlemmar. Vi kollar vidare.

● Fakturor för året är utskickat för bryggor och strand samt några av pirplatserna. Några platser återstår
att placera innan piren kan faktureras.

● Påminnelse skickas till årsmötet veckan innan. Nya dagordningen skickas då med.

● BAS-uppdatering framskjuten till augusti. Vi kommer få en “sandlåda” att prova nya BAS i.

Nästa möte tisdag 12 april.

Vid protokollet Mattias Söderman

Justeras:
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