
Sandvikens Båtsällskap 2022-11-08

Protokoll fört vid Sandvikens båtsällskaps
styrelsemöte den 8 november.
Deltagare: Johan Eklund, Mattias Söderman, Jerry Sahlin, Benny Björkman, Mattias Bergh, Magnus
Carreman, Jenny Bohlin, 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 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
Inga avslutade båtplatser

4.3. Nya medlemmar
Jonas Eriksson segelbåt 2000 kg ställs i kö pir

Linus Stenström segelbåt 5000 kg ställs i kö pir
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5. Kassörens Rapport

Konto 2022-11-08 2022-10-11 2022-09-13 2022-08-09 2022-06-14

Företagskonto 117 720 110 619 112 857 128 266 159 248

Swishkonto 9914 9225 7 926 7 143 3 100

Placeringskonto 100 000 100 000 100 000 100 000 56 611

Totalt i “kassan” 227 634 219 844 220 783 235 409 218 959

Lån 243375 243375 243 374 265 500 265 500

SUMMA -15 741 -23 531 -22 591 -29 591 -46 541

Fakturan på y-bommarna har ännu inte kommit. Finns ca 45 000 kr kvar i år.
Reskontran gås igenom vid nästa möte. Forsling tas dock bort från klubben.

6. Klubbhus och förråd
Förråden är i stort klara. Lite arbete är kvar i verkstadsförrådet. Benny vill köpa in några
sorteringsbackar för att förvara småsaker i. Beviljas.  Planen är att vi framöver kan dra in el i
förrådet. El finns redan vid vattenstappen utanför förrådet.

Vi behöver få upp en lampa i trappen i klubbhuset.

Nyckelskåpet är inköpt. Diskussion om hur nycklarna ska fördelas och var skåpet ska sitta.

Arbeten

● Fixa eldstäderna.
● Byta dörr klubbstuga samt lås.
● Lampa i trappen.

7. Tomt och mark
Dräneringen bakom klubbhuset behöver göras lite mer permanent. Ses över i vår. Benny har
fixat ritningar och instruktioner för el och vatten. Finns i pärmen står i storstugan.

Arbeten

●
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8. Brygga öst
Allt ok  inför vintern.
Arbeten

●

9. Brygga väst
Vi diskuterar om det är möjligt att samordna inspektionen av kättingarna samt dragningen av
elen under bryggan.

Arbeten

● Inspektion av kättingen behöver göras.

10. Piren och vågbrytaren
6 stycken y-bommar är inköpta och behöver monteras. Piren behöver förberedas med en
gjuten platta som elskåpet kan monteras på. Vi beslutar att köpa in en nätdriven
skruvdragare för att underlätta arbetet med arbetena.

Arbeten
● Landfästet på landgången ska monteras.

● Montering av y-bommar sker i vinter med början längst in mot rampen.

Framtida projekt
● Ansöka om ytterligare en vågbrytare?

11.Rampen
Johan har kollat pris på 9*2,4 m flytbrygga utmed rampen. ca 40000 kr. Tillkommer ca 10000
för transport.

Arbeten

●

12. Strandplatserna
Fortsatt diskussion om strandplatserna. Johan har kontaktat medlemmar på plats 1,7 och 12
och bett dem se över båtarna och platserna.

Arbeten

● Bygga en enklare trapp till stranden.
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13.Ungdomssektionen
Lugnt för tillfället. Inget att rapportera just nu.

Arbeten
●

14. El och vatten-projekt
Diskussion om hur dragningen av kabel och vattenslang ska genomföras. Behövs extra
skydd på kabeln? Ska vattnet i så fall med i samma skydd?

15. Viktiga datum
15 april Arbetsdag pir

22 april arbetsdag bryggor

13 maj sjösättning

27 maj arbetsdag vår

Datumen är uppdaterade på hemsidan. Finns under årsprogram

16. Övriga frågor som tagits till diskussion
● Styrelsemöte december: 16 december kl 18.

Nästa möte tisdag 16 december.

Vid protokollet Mattias Söderman

Justeras:
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