Lövsta Båtsällskap höstmöte den 23 november 2016
Protokoll
1. Mötets öppnande
Robin Rindestad öppnade mötet.
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
3. Val av mötesordförande och sekreterare
Robin Rindestad, ordförande
Johan Terfelt, sekreterare
4. Frågan om mötets behöriga utlysande
Ja.
5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
Håkan Lundberg
Martin Pehrsson
6. Styrelse presentation
Robin Rindestad ordförande
Johan Terfelt sekreterare
Stefan Dubois kassör
Robin Börlin hamnkapten
Lars Dobo ledamot webmaster (varv)
Lars-Erik Ehrngren ledamot vaktchef
Thomas Augustson ledamot klubbholme säkerhet
Ivan Sjölander suppleant miljö
8. Klubbens ekonomi
Stefan Dubois föredrog ekonomin och planerad budget för 2017. Se bilaga.
Stefan informerade också om moms vid båtparkering. Staden har överklagat skatteverkets
beslut. Frågan är därför inte slutligt avgjord.
9. Fastställande av medlemsavgift för kommande år
Stämman beslutade att medlemsavgiften ska vara 550 kr, dvs oförändrad.

10. Arbetsordning. Funktionärsläget
Det har fungerat bra med funktionärer för arbeten inom klubben, men Robin påtalade att
det är välkommet med fler funktionärer.
11. Hamnen
Robert Börlin berättade att elstolpar införskaffade men inte monterats. Dessa ska upp nu.
Flöten byts brygga för brygga. Det är inte bestämt vilken brygga som detta görs på 2017.
En brygga på klubbholmen är flyttad till bättre läge. Färskvatten finns fram till plats D23 på
D-bryggan, oklart när det kommer byggas ut till övriga på D-bryggan. Robert klargjorde
också att väntetiden för bryggplats beror av båtbredd och tillgång. Beträffande
suganläggning för båttoa så ligger ansvaret på staden, en gissning är att den kommer till
hösten 2017. Det finns vid Grimsta och i Järfälla idag.
12. Vakthållningen
Nytt är att registrering för vakthållning kommer öppnas direkt efter nyår, och stängas
tidigare. Detta för att säkerställa vaktgången under säsongen. Information kommer i
nyhetsbrev. Robin påtalade att det är önskvärt om pensionärer undviker boka helgtider, för
att underlätta för andra som arbetar dagtid.
13. Säkerhet
Grinden kan kinka ibland.
Kolla ID-kort på okända som kommer in på området utan rimliga skäl.
Robin uppmanade alla kolla stängsel mm när man är nere på varvet och meddela fel så att
de kan åtgärdas.
14. Administration
Stefan berättade att avgifter aviseras normalt två ggr per år.
15. Miljö
De flesta bottenfärger är förbjudna om man har en huvudsaklig hemmahamn i Mälaren.
Ivan Sjölander meddelade att vi har ett handlingsprogram för 2017 med vissa punkter.
Förslag att det ska finnas brandsläckare var 50 meter på bryggorna, beslut tas i styrelsen
om en vecka. Brandinspektion har skett och åtgärder kommer införas. Miljöstugan klar.
Utrymningsplan är klar och ska dras i styrelsen.
16. Valberedningen
Inga att anföra.
Anders Engstrand ingår i valberedning

17. Klubbholmen
Thomas Augustsson berättade att det finns en plan för vedeldad bastu och liten sandstrand
under 2017. Arbetet kör igång i maj. Det behövs fler personer till arbetslaget för holmen.
18. Förslag från styrelsen om ändring av LBS stadgar
Förslag till ändringar i stadgarna hade skickats ut innan mötet, se bilaga.
Tillägg av mötet:
Tillägg ny punkt 2.1. Medlem kan endast vara fysik person.
Förslagets punkt 2.1 och 2.2 omnumreras till 2.2 och 2.3.
Punkt 8.2 Kallelse till årsmöte ska ske ”14 dagar” i förväg.
Punkt 12.4 Ordet ”klubben” byts till ”styrelsen” där det avses.
Mötet godkände ändringarna.
För att ändringar ska vara godkända måste en ny stämma hållas där de godkänns.
19. Övriga frågor
Robin berättade om blästring av båtar. Bidrag kan ges för blästring och epoxifärg. Ansökan
ska vara ingiven innan sista november. Kostnad om man täcker mark själv är - upp till 19
fot 4.000 kr, 39 fot 6.000 kr. Man får själv ta hand om rester.
Från Båtunionen kar kommit pålaga att utbilda de som arbetar med epoxi och blästring.
Ivan Sjölander håller utbildning vid intresse.
20. Avslut
Robin avslutade mötet.
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