
Sandvikens Båtsällskap 2022-08-09

Protokoll fört vid Sandvikens båtsällskaps
styrelsemöte den 9 augusti.
Deltagare: Thomas Andersson, Jerry Sahlin, Johan Eklund (meet), Mattias Söderman, Kalle Lindberg,
Magnus Tesch (meet), Benny Björkman, Magnus Carreman

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 Johan Eklund till att justera protokollet.

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

4. Förändringar bland medlemmar och medlemskap
4.1. Avslutade medlemskap

Inga avslutade medlemskap

4.2. Avslutade båtplatser

4.3. Nya medlemmar
Linus Gistedt motorbåt 5*1,8m 300 kg sommarplats+vinterplats ställs i bryggkö

Roland Andersson 4,7,1,8 m 250 kg sommarplats har låneplats i år. ställs i bryggkö

Johan Andersson motorbåt 5*2 m sommarplats ställs i bryggkö

Anna Salinder Eka (trissjolle?) 4*1,5m 200 kg sommar+vinterplats strandplats Mathias B tar kontakt

Pernilla Hedström 6,4*2,5 m 1000 kg sommarplats ställs i pirkö

Plats 213 Olle Rosén eventuellt faktureras för låneplats

Madeleine Rengart har köpt båt av medlem och vill ta över plats. Carreman tar kontakt för att få
uppgifter.
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5. Kassörens Rapport

Konto 2022-08-09 2022-06-14 2022-05-10 2022-04-12 2022-03-08

Företagskonto 128 266 159 248 175 080 148 851 16 143

Swishkonto 7 143 3 100 700 100 0

Placeringskonto 100 000 56 611 56 611 56 611 56 611

Totalt i “kassan” 235 409 218 959 232 391 205 562 72755

Lån 265 500 265 500 287 625 287 625 287 625

SUMMA -29 591 -46 541 -55 234 -82 063 -214 870

Vi räknar med att vi har ca 24 000 kr kvar att röra oss fram till och med februari.
Lånet amorteras nästa gång i augusti.

6. Klubbhus och förråd
6.1. Diskussion/information

Två personer har tagit på sig målningen av gaveln. Mattias kontaktar dessa.

Många av låsen och nycklarna ska kastas. Thomas och Benny kollar vad som ska vara kvar.

Benny har ett förslag om hur förråden kan organiseras. Jordkällaren blir förråd till  -
flottörer, kättingar och färg mm.

Östra boden blir segelförråd för jollarna.

Västra boden blir arbetsbod. Kärra till utombordarna diskuterades.

Bakom huset blir trädgårdsförråd.

All dieselolja från jordkällaren är kasserad och bortforslad. Schacklen till de fåtal bojar som
är kvar behandlas med rostolja eller liknande inför vinterförvaringen.

6.2. Arbeten
● Fixa eldstäderna.

6.3. Beslut
Godkänt inköp av kärra till utombordarna. Kostnad ca 600 kr.

7. Tomt och mark
7.1. Diskussion/information
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Vi har eventuellt en intresserad till jollen utanför bommen. Får vi inget napp där får vi
kassera den.

Locket till vattenventilen är fixat.

7.2. Arbeten

● Kassera den sista övergivna båten.

● Till arbetsdagen höst: Klippa buskar, rensa på stranden,

7.3. Beslut

8. Brygga öst
8.1. Diskussion/information

Rampen ligger och skaver och hamnar på kanten på bryggan. Vi funderar vidare på hur det
ska lösas.

8.2. Arbeten

●
8.3. Beslut

9. Brygga väst
9.1. Diskussion/Information

Samma som brygga öst. Kolla rörelsen i sidled vid rampen.

9.2. Arbeten

● Inspektion av kättingen behöver göras.
9.3. Beslut

10. Piren och vågbrytaren
10.1. Diskussion/Information

Fortsatt diskussion om konstruktionen av landgångsfästet. Thomas har en tanke på att bygga
om glidplattan på piren samt hur landgången ska byggas. Diskussion om hur sjösättningen
ska hanteras om y-bommar monteras på hela insidan piren.

6 st y-bommar har köpts in. Montering sker under vintern.

10.2. Arbeten
● Landfästet på landgången behöver konstrueras om.

● Montering av y-bommar
10.3. Beslut
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10.4. Framtida projekt
● Ansökan om ny vågbrytare behöver göras.

11.Rampen
11.1. Diskussion/Information

Vi letar vidare efter bryggor. Ca 140 betalande på rampen i år hittills.

11.2. Arbeten

12. Strandplatserna
12.1. Diskussion/Information

Det växer bra på stranden. Vi behöver få till kontinuerlig klippning på stranden för att den
ska hållas snygg. Just nu har vi 7 betalande medlemmar på stranden men fler båtar än så.

12.2. Arbeten

● Bygga en enklare trapp till stranden.

12.3. Beslut

13.Ungdomssektionen
13.1. Diskussion/Information:

Ungdomsseglingen drar igång den 14 augusti igen. En av de nya jollarna var komplett och
har varit i vattnet. Den andra jollen behöver kompletteras med ett centerbord, flytkroppar
och ett segel. Triss torrsätts efter sista seglingen för att minska påväxt.

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

Elskåpet vid brygga öst kom helt plötsligt på plats. Vi saknar dokumentation över
dragningen. Vi tar in en offert på att sätta ett skåp på piren. Vi diskuterar projektets
fortsättning.

15. Viktiga datum
23 april bojarna bryggorna

24 april bojar och y-bommar piren

14 maj sjösättning.
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21 maj  arbetsdag vår.

24 september arbetsdag Beslutat på detta möte

Upptagning höst 1 oktober

datum för upptagning bojar?

16. Övriga frågor som tagits till diskussion
● BASuppgradering på gång. Anmälan till utbildning i nya BAS är utskickad. Två tillfällen på 2,5h

vardera. Viktigt att vi deltar då vi inte blir överflyttade till nya BAS om vi inte gått utbildningen.
Gamla BAS stängs 15 augusti.

Nästa möte tisdag 13 september.

Vid protokollet Mattias Söderman

Justeras:
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