Protokoll från Lövsta Båtsällskaps höstmöte den
11 november 2015 klockan 19.00 i Folkets hus – Riddersvik.
1. Mötets öppnande
Robin Rindestad (klubbens ordförande) hälsade alla välkomna.
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
3. Val av mötesordförande och sekreterare
Robin Rindestad valdes till mötets ordförande.
Johan Terfelt valdes till mötets sekreterare.
4. Frågan om mötets behöriga utlysande
Mötesdeltagarna fann att möte var behörigt utlyst.
5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
Jan Bohult och Harald Walczok valdes till justeringsmän tillika rösträknare.
6. Styrelse presentation
Styrelsens medlemmar presenterade sig.
8. Klubbens ekonomi
Robin redogjorde för klubbens ekonomi. Se bilaga.
9. Fastställande av medlemsavgift för kommande år
Medlemsavgiften beslöts förbli oförändrad.
10. Arbetsordning. Funktionärsläget
Robin Rindestad berättade att klubben inte haft någon städdag under året, men att funktionärer
har sammankallats vid behov. Det har fungerat bra. Tommy Vindelfors är ny stugfogde.
11. Varvsföreningen
Robert Börlin (ordförande KVF)/Lars Dobo (varvskoordinator) påminde alla om att inte glömma
konservera motorerna inför vintern. De påtalade att el inte får vara inkopplad i båt utan tillsyn.
KVF kommer inte ha något höstmöte, utan istället ett vårmöte. Man hade inget nytt att meddela
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beträffande utbyggnad av varvet.
12. Hamnen
Robert Börlin (hamnkapten) informerade om att hamnen är full. Det kan sannolikt bli en
ombyggnad av A-bryggan i samband med utbyggnad av varvet. Station för septitanktömning är
lag på is och bedöms införas i samband med utbyggnad av varvet. Synpunkt lämnades av en
mötesdeltagare att det bör vara en landfast brygga på grund av säkerhetsaspekter.
13. Vakthållningen
Robin Rindestad informerade att det varit problem med att medlemmar inte anmäler sig till
vaktpass. Det blir då mycket jobb för vaktchefen. Möjlighet att boka vaktpass kommer att
öppnas från omkring årsskiftet. En medlem framförde förslag på att ha vaktpass som varierar
över natten så att buset inte lär sig vilka tider vi är där. Mötesdeltagarna efterfrågade också
uppföljning av hur medlemmar sköter vakten, t ex om man går ut på bryggor respektive är kvar
under hela vaktpasset.
14. Säkerhet
Thomas Augustsson (säkerhetsansvarig) sa att det för närvarande inte är planerat något
särskilt på säkerhetsområdet förutom ett utbyte av kamerasystemet tillsammans med KVF. Det
påtalades dock att man ska vara varsam med stora grinden och se till att den får vila på stödet
när den är öppen. Om kodlåset till stora grinden slutar att fungera ska alla i styrelsen ha nyckel.
15. Administration
Johan Terfelt (sekreterare) påtalade att det är viktigt att hålla uppgifterna i BAS aktuella. De
används bland annat för att planera sommar och vinterplatser. Ändringar meddelas till
sekreteraren.
16. Miljö
Joseph Wetterud (miljöansvarig) informerade om att miljöstugan tillhör KVF och att det finns en
säck med absorptionsmaterial i klubbstugan och en i miljöstugan vid eventuellt läckage av
miljöfarlig vätska.
17. Valberedningen
I vår ska årsmötet välja sekreterare, kassör, två ledamöter, en suppleant, två revisorer och ny
valberedning.
18. Klubbholme
Styrelsen frågade mötesdeltagarna om det finns intresse av att styrelsen arbetar med att
försöka hitta en klubbholme. Av 39 närvarande röstade 31 för att styrelsen ska arbeta med
frågan.
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19. Förslag från styrelsen
Inga förslag fanns.
20. Övriga frågor
Ett förslag gavs att det ska finnas en skylt om parkeringsförbud vid servicebryggan.
Robert Börlin informerade om att det kommer att bli bättre avbäring på servicebryggan.

Vid protokollet

……………………………………
Johan Terfelt

Justeras

……………………………………
Jan Bohult

……………………………………….
Harald Walczok
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