Sandvikens Båtsällskap

2022-06-14

Protokoll fört vid Sandvikens båtsällskaps
styrelsemöte den 14 juni.
Deltagare: Thomas Andersson, Jerry Sahlin, Johan Eklund,, Mattias Söderman, Kalle Lindberg, Magnus
Tesch, Magnus Carreman, Jenny Bohlin
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
5046 Alexander Jonsson avslutar medlemskap

4.2. Avslutade båtplatser
4.3. Nya medlemmar
Ernad Begovic, snipa 6*1,7 1100 kg sommar och vinterplats
Tomas Elken Ryds hajen 4,95*1,9 500 kg sommarplats. Önskar tillfällig plats för att kunna byta
båtkärra. Läggs in i bas och Magnus Tesch kontaktar om tillfällig plats.
Fyra nya ungdomar har anmält sig till jolleseglingen och är inlagda i BAS
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5. Kassörens Rapport
Konto

2022-06-14

Företagskonto

2022-05-10

2022-04-12

2022-03-08

2022-02-08

159 248

175 080

148 851

16 143

14 807,67

3 100

700

100

0

0

56 611

56 611

56 611

56 611

76 611

Totalt i “kassan”

218 959

232 391

205 562

72755

91 419,25

Lån

265 500

287 625

287 625

287 625

309 750

SUMMA

-46 541

-55 234

-82 063

-214 870

-218 320

Swishkonto
Placeringskonto

Kundreskontra är för närvarande 10300 kr. Återstående kundreskontra gås igenom och bryggbasar
tar kontakt med berörda medlemmar.
Lånet amorteras nästa gång i augusti.

6. Klubbhus och förråd
6.1. Diskussion/information
Två personer har tagit på sig målningen av gaveln.
Diskussion om hur lås och nycklar ska organiseras.
Om någon använder klubbstugan till någon aktivitet behöver också se till att soporna töms..
Thomas går igenom vad som eventuellt behöver kompletteras med i köket.
6.2. Arbeten
● Fixa eldstäderna.
● Kolla över varmvattenberedaren. El saknas.
6.3. Beslut
Skåp för förvaring av nycklar köps in. Jerry fixar.

7. Tomt och mark
7.1. Diskussion/information
Magnus har mejlat med båtskroten.se och fått instruktioner hur skrotning av den övergivna
båten går till. Johan tar tag i detta och beställer tid på Stena recycling.
7.2. Arbeten
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● Kassera den sista övergivna båten.
● Ett lock till en vattenventil sticker upp på vändplanen.
7.3. Beslut

8. Brygga öst
8.1. Diskussion/information
8.2. Arbeten
● Klistermärken med medlemsnummer behöver sättas på varje båt.
8.3. Beslut

9. Brygga väst
9.1. Diskussion/Information
Inspektion av kättingen skulle behövas göras. Kolla infästningarna.
9.2. Arbeten
● Klistermärken med medlemsnummer behöver sättas på varje båt.
9.3. Beslut

10. Piren och vågbrytaren
10.1. Diskussion/Information
Vi diskuterar konstruktionen av landgången. Konstruktionen är beroende av var elskåpet ska
stå.
3-knopsskylten monterades på arbetsdagen. Nya vimplar har köpts in och sitter nu uppe.
Ronnie skruvar upp en ny klubbskylt på piren då den gamla är trasig.
Det finns tillgängliga y-bommar att köpa in till piren. Ronnie kollar pris och skick.
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
Vi beslutar att om bommar och räls är i gott skick är det ok att köpa in dessa. Budget ca 24
000 kr.
10.4.

Framtida projekt
● Ansökan om ny vågbrytare behöver göras.
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11.Rampen
11.1.

Diskussion/Information

Vi letar vidare efter bryggor. 3-knopskylten är flyttad till andra sidan sjösättningsrampen..
11.2.

Arbeten

12. Strandplatserna
12.1.

Diskussion/Information

Det röjdes på stranden på arbetsdagen.
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:
Andreas Paulin är intresserad att delta på seglingen. Ungdomarna är registrerade i BAS och
avgiften är 100 kr/ungdom. Två jollar är inköpta. Dessa behöver kompletteras med bland
annat ett segel och ett centerbord. Jollarna är uppmärkta och delarna är sorterade.
Spirbommen är lagad, dyvikan är fixad på optimisterna. Triss Giggen är sjösatt och riggad.
13.2.

Arbeten:
●
13.3. Beslut
Delar till jollarna (flytkroppar mm) som behöver köpas in godkänns..

14. El och vatten-projekt
14.1.

Diskussion/Information

En kontakt har tagits med kommunen för att trycka på angående elprojektet.

15. Viktiga datum
23 april bojarna bryggorna
24 april bojar och y-bommar piren
14 maj sjösättning.
21 maj arbetsdag vår.
datum arbetsdag höst behöver bestämmas.
Upptagning höst 1 oktober
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16. Övriga frågor som tagits till diskussion
●

Pubkväll?

●

Räddningsbåten ligger nu på jollerampen.

●

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

Nästa möte tisdag 9 augusti.

Vid protokollet Mattias Söderman
Justeras:
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