Sandvikens Båtsällskap

2022-05-10

Protokoll fört vid Sandvikens båtsällskaps
styrelsemöte den 10 maj.
Deltagare: Thomas Andersson, Jerry Sahlin, Johan Eklund, Benny Björkman, Mattias Söderman, Calle
Lindberg, Ronnie Liljedahl,
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
4.2. Avslutade båtplatser
4.3. Nya medlemmar
Gustav Bergstrand Motorbåt 4,5*2,5 m 250 kg Sätts i bryggkö.

5. Kassörens Rapport
Konto

Företagskonto

2022-05-10

2022-04-12

2022-03-08

2022-02-08

2022-01-10

175080

148 851

16 143

14 807,67

16 422

700

100

0

0

2 993

56611

56 611

56 611

76 611

76 611

Totalt i “kassan”

232391

205 562

72755

91 419,25

96026

Lån

287 625

287 625

287 625

309 750

309 750

Swishkonto
Placeringskonto
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-55234

-82 063

-214 870

-218 320

-213 724

Kundreskontra är för närvarande 34250 kr. Största delen som är kvar är kvar från fakturor med
förfallodatum 26-27 april.
Lånet amorteras sista maj nästa gång.
Vi bestämmer att tidigare inköpta vimplar säljs till medlemmar för 150 kr/st.

6. Klubbhus och förråd
6.1. Diskussion/information
Förråden håller på att organiseras om. Arbetet fortgår under våren.
Instruktionen för att slå på vattnet är strax klart. Lite finlir kvar innan den är helt färdig.
6.2. Arbeten
● En del målningsarbeten utvändigt är nödvändigt under året.
● Fixa eldstäderna. Offert är begärd.
6.3. Beslut
Målningen sker under våren, om möjligt på arbetsdagen. Material köps in om det inte redan
finns.

7. Tomt och mark
7.1. Diskussion/information
Gräset är sått och vi behöver vattna på lite emellanåt. Ett lock till en vattenventil sticker upp
på vändplanen. Denna skulle behövas sänkas ned igen. Är det möjligt att göra detta på
arbetsdagen?
7.2. Arbeten
● Kassera den sista övergivna båten.
7.3. Beslut
Lite mer gräsfrön köps in.

8. Brygga öst
8.1. Diskussion/information
Dykningen är klar och de yttre kättingarna är bytta. Benny har pratat med Yrkesdykarna och
ett ungefärligt pris på dyk för dem är 1800:-/timme + båtkostnad.
8.2. Arbeten
● Klistermärken med medlemsnummer behöver sättas på varje båt.
8.3. Beslut
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9. Brygga väst
9.1. Diskussion/Information
Ingen inspektion gjordes av brygga väst vid dyket. I övrigt är allt klart inför säsongen.
9.2. Arbeten
● Klistermärken med medlemsnummer behöver sättas på varje båt.
9.3. Beslut

10. Piren och vågbrytaren
10.1. Diskussion/Information
Vi bedömer att kontrollen av kättingen på vågbrytaren kan skjutas upp till nästa år .
Konstruktionen av landgången diskuterades.
10.2.

Arbeten
● Landfästet på landgången behöver konstrueras om.
● Ta fram skylt för “hoppa inte på y-bommarna” till yttersta båtplatserna.

● Klistermärken med medlemsnummer behöver sättas på varje båt.
10.3. Beslut
Ronnie sätter upp 3-knopsskylten och sätter dit nya platsnummer.
Ronnie, Johan och ev Magnus Tesch tar tag i pålbojarna och monterar dessa.
Thomas köper in nya vimplar till flaggstängerna.
10.4.

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
11.1.

Diskussion/Information

Johan och Magnus har varit och tittat på ytterligare en brygga som tyvärr var skräp.. Vi letar
vidare. Diskussion om hur insidan av rampen skulle kunna konstrueras om för att få till en
brygga på andra sidan sjösättningsdäcket.
11.2.

Arbeten
● sänka hastighetsskylten på däcket. Som det är nu fastnar linor i skylten vid
sjösättning.
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12. Strandplatserna
12.1.

Diskussion/Information

Till arbetsdagen behöver det röjas lite vid stranden.
12.2.

Arbeten
● Klistermärken med medlemsnummer behöver sättas på varje båt.
● Bygga en enklare trapp till stranden.

12.3.

Beslut

13.Ungdomssektionen
13.1. Diskussion/Information:
Ungdomarna som ska segla registreras för medlemskap i klubben. Vi sätter en lägre
medlemsavgift för dem för att täcka fika och registeravgiften.
13.2.

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
13.3. Beslut
Jollarna görs i ordning på arbetsdagen och material till detta köps in. Ok att köpa in jolle om
det kommer in något intressant, runt 10 000kr.

14. El och vatten-projekt
14.1.

Diskussion/Information

Inget nytt har hörts från kommunen.

15. Viktiga datum
23 april bojarna bryggorna
24 april bojar och y-bommar piren
14 maj sjösättning.
21 maj arbetsdag vår.
datum arbetsdag höst?
Upptagning höst 1 oktober

16. Övriga frågor som tagits till diskussion
●

Pubkväll?

●

Vi gör ett utskick till medlemmar att deras vagnar ska markeras med klisterlapp om de parkeras på
området. Utskick av att varje båt ska märkas med klistermärke. Lagbasarna fixar märke
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●

Räddningsbåten behöver vi hitta ett bra ställe att förvara på.

●

Till arbetsdagen: lägg ut övergivna tampar till medlemmarna.

●

Vi gör ett utskick om intresse till gräsklippning och sätter upp en lista.

●

Kvarnbryggan?
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Nästa möte tisdag 14 juni.

Vid protokollet Mattias Söderman
Justeras:
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