Höstmöte i Lövsta Båtsällskap
Datum:
Tid:
Plats:

2020-12-15 Tisdag
19.00
Microsoft Teams

OBS På grund av rådande Covid 19 pandemi, kommer mötet endast att hållas i Microsoft
Teams (d.v.s. via internet). Länk för att deltaga tillsammans med en kort instruktion
kommer att skickas ut via mail en tid innan mötet.

Dagordning
1. Mötets öppnande.
Ordförande förklarar mötet öppnat.
2. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställd.
3. Val av mötesordförande och sekreterare.
Mötet väljer Robin Rindestad ordförande och Patric Ahlgren sekreterare
4. Frågan om mötets behöriga utlysande.
Mötet behörigt utlyst.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Föreslaget Mathias Pyk samt Mikael Magnusson, Mötet väljer föreslagna.
6. Styrelse presentation.
Robin redogör för styrelsens sammansättning.
Ordförande: Robin Rindestad
Sekreterare: Patric Ahlgren
Kassör: Sofia Mannerblad
Vakt: Fredrik Holmberg
Säkerhet: Johan Stross
Hamnkapten: Robert Börlin
Miljö: Thomas Augustsson
Suppleant: Carina Törngren
7. Fastställande av medlemsavgift för kommande år.
Sofia redogör för bakgrunden till kommande medlemsavgift samt det arbetet som
utförts under hösten. Föreslaget är att vi behåller 550:-.
Tanken är att i januari skall medlemsavgiften ut. Sofia redogör för de ökade
kostnaderna på bryggorna från Sthlm stad. De sträcker sig 3 år bakåt i tiden.

Se bilagorna
Kan vi godkänna avgift och budget? Godkännes via handuppräckning
8. Ekonomi
Sofia redogör för den befintliga ekonomin, se bilaga Förslaget blir en höjning av
bryggavgiften för att täcka kostnader. Tanken är att vi kommer att jämna ut det över
tid.
9. Hamnen
Vi har flöten som vi behöver byta ut på D bryggan (De orange färgade) Byte kan
förhoppningsvis ske i vår på isen enligt tidigare modell. Förstärkning av stegar kan
nämnas, vilket kommer att ske.
10. Vakthållning
Fredrik redogör för läget.
Alla som ska har gått vakt, mail kommer att gå ut när schemat öppnas inför
sommaren. Frågor kring vakt, rutiner och info har varit lite otydliga. Skall bli bättre
framöver.
11. Säkerhet
Johan redogör för läget. Vi kommer att ligga lite lugnt med det tekniska pga
eventuell flytt. Av säkerhetsskäl är alla cylindrar utbytta efter sommarens fadäs.
Stegreparation på bryggor kommer att utföras i vinter. Taggar eller dylikt kan köpas
12. Administration
Patric redogör.
Ny inloggning i BAS kommer att komma skall ske via bank ID, lite förändringar på
blankettsidan kommer att ske.
13. Miljö
Thomas redogör. LOVA är ansökt från KVF. Arbetet sker fortlöpande.
Mer information kommer närmare våren gällande båtbottenfärg
14. Funktionärer
Öfogde är vakant, förslag mottages på medlem som vill sköta om vår klubbholme.
Kort info från Robin kring öfogde, glöm inte att skicka in förslag på kommande
öfogde..
15. Övriga frågor
Fråga kring kommande eventuellt värmeverk. Robin redogör för läget i dag.
Finns väldigt lite ny information.
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