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Folkets hus

Protokoll från höstmöte i Lövsta BåtSällskap
1. Mötets öppnande
Robin Rindestad öppnade mötet.
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
3. Val av mötesordförande och sekreterare
Robin Rindestad valdes till mötesordförande.
Johan Terfelt valdes till sekreterare.
4. Frågan om mötets behöriga utlysande
Frågan besvarades med ja.
5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
Stefan Pellén och Patric Ahlgren valdes till justeringsmän tillika rösträknare.
6. Styrelsepresentation
Robin presenterade styrelsen.
(Punkt 7 saknades)
8. Klubbens ekonomi
Stefan Dubois redogjorde för ekonomin och budget.
Se bilagor.
9. Fastställande av medlemsavgift för kommande år
Styrelsen hade inget förslag till ändrade medlemsavgifter.
Gällande avgifter fortsätter därför för kommande år.
10. Arbetsordning. Funktionärsläget
Styrelsen hade inget att rapportera.
11. Hamnen
Robert Börlin berättade att elstolpar byts i vinter på A-bryggan. Flottörer på vänster sida Bbryggan byts under vintern/våren.

12. Vakthållningen
En vaktbot är utdebiterad i år. Inga incidenter finns rapporterade i år.
13. Säkerhet
Johan Stross berättade att det varit strul med grindarna, men att de verkar fungera efter att de
har smörjts upp.
14. Administration
Styrelsen hade inget att rapportera.
15. Miljö
Det är förbjudet med bland annat biocidfärger. Klubben och båtägaren har delat ansvar.
Fråga ställdes från medlem om toatömning. Enligt Robert har staden beställt station men
sedan parkerat frågan. Det är oklart när toatömningsstation kan komma.
16. Valberedningen
Robin förvarande att det kan vara bra att köra igång så sakteliga med valberedningsarbetet.
17. Klubbholmen
Robert berättade om sommarens aktiviteter. Landgång på sydligaste bryggan ska byggas
nästa år. Likaså en spång mellan bryggorna och altanen, samt ett staket runt grillplatsen.
18. Förslag från styrelsen om ändrade arvoden
Robin redogör i korthet för ett förslag till arvoden för funktionärer.
19. Övriga frågor
Fråga ställdes från medlem om inflytt av ny båtklubb. Robert berättade att det är knäpptyst från
staden om det.
Fråga ställdes från medlem om kamerasystemet. Stefan berättade att nytt system har börjat att
installeras. Det är en saminvestering som görs med KVF.
Robin avslutade mötet.
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