Mötesprotokoll Lövsta Båtsällskaps höstmöte den 15 november
2010 klockan 19.00 i Folkets hus – Riddersvik.
1. Mötets öppnande;
Alf öppnar mötet.

2. Fastställande av dagordning;
Dagordningen fastställdes.

3. Val av mötesordförande och sekreterare;
Alf valdes till mötesordförande och Johan till sekreterare.

4. Frågan om mötets behöriga utlysande;
Besvarades med Ja

5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare;
Torgny Lindberg och Robin Rindestad
6. Styrelse presentation och –representation.
Mandatperioden för nuvarande ordförande och sekreterare utgår i och med innevarande
säsong. Nytt val för 2-års mandat måste ske på kommande årsmöte. Förslag på
personer ges till valberedning senast 2 veckor innan årsmötet.
Kenneth har flaggat att han vill överlämna ansvaret som miljöansvarig jämte ledamot.

7. Klubbens ekonomi;
Se bilagor BR-2010-11-12, RR-2010-11-12.
Förslag att kassören bör komma med skriftlig offert för sitt arvode 2011.
Diskussion kring återbetalning av bomdep. Styrelsen fortsätter arbetet med målsättning
att bomdepositio ska kunna återbetalas 2012.
Förslag att något incitament att fullfölja avtal ändå bör finnas, t ex i nivå 1 brygg och en
årsavgift. Detta kan kallas ”Ansvarsdeposition”.
Redovisning av antal medlemmar, båtar och kö
294 medlemmar

Under året har medlemmar 13 lämnat och 22 tillkommit.
Fn är det 177 båtar i hamnen.
Kön för sommarplats - 34

8. Fastställande av medlemsavgift för kommande år. Underlag för bryggavgifter inför
2011 års säsong.
Beslutades låta medlemsavgiften vara oförändrad.
Beslutades låta bryggavgiften vara oförändrad.
Beslutades att föreslå för årsmötet att bryggavgift from 2012 bör tas ut baserad på
brygglängd X bomlängd. Årets och förra årets bryggintäkt ska utgöra måttstock för
kvadratmeterpriset. Åke förbereder underlag till nästa styrelsemöte.

9. Arbetsordning i hamn och varv.
Styrelsen tar nya tag om arbetet på varv och hamnområdet.
Beslutades att återbetalningen vid utfört arbete höjs från 150 till 300 kr, men med
motkravet på arbetsplikt 3 tim.

10. Varvet;
Höstens upptagningar i LBS regi har fungerat bra. Vi hoppas att ägarmärkningen av
båtarna kommer fungera lika bra. Kvarlämnade bockar, presenningar och övrig
pallningsmateriel skall vara uppmärkta med ägarinformation före den sista november.
Från den 1 december riskerar ägaren att materialet blir bortforslat av funktionär.
Elanvändning på varvet – Regler. Ta ut anslutna kablar om ej godkänt av funktionär. Ha
en veckas tid från upptagning
Diskussion kring pallmaterial. Liggande oanvänt material kommer att bortforslas.

11. Hamnen;
För närvarande står cirka 30 personer på vår kölista för bryggplats.
För att klubben och båtägarna skall ges möjlighet till planering i god tid inför den nya
säsongen behöver vi få reda på eventuella förändringsbehov i bryggplatserna senast
2011-01 -1. Kommer en uppsägning senare försvåras vår administration väsentligt.
Räkningen för sommarplatsen vid bryggan utsändes tillsammans med medlemsavgiften
även inför 2011 års säsong. Bryggavtalet förnyas automatiskt i och med att fakturan
betalas. Vid utebliven betalning ställs bryggplatsen automatiskt till kölistans förfogande .
Informerades om att faktura för hamnplats och medlemsavgift skickas ut kring den 1 dec
med förfallodag omkring 1 jan. Betalas inte hamnplats i tid ställs platsen till kö-listans
förfogande.
Informerades om att uppsägning ska ske senast den 31/3 för återbetalning av avgifter.

12. Vakthållningen och stölder l hamnen och på varvet;
Vaktlistan inför 2011 års säsong läggs ut för teckning av vakt vid årsmötet 2011.
Teckning kan ske under april månad 2011 (efter årsmötet finns vakt liggaren i LBS
klubbstuga tom den sista april för teckning). Medlem med vaktskyldighet som ej tecknat
egen vakt tilldelas vaktpass av LBS vaktchef – härvid finns inga kompromisser dvs
tilldelat vaktpass gäller. Om medlem trots detta uteblir från vaktpass debiteras vaktavgift
om 2000,Informerades om att inga större stölder har ägt rum under 2010.
Noterades att staketet behöver lagas uppe på höjden vid brantfoten.

13. Varvsföreningen;
Alf informerade om samtal med kommunens förvaltning.
Lennart informerade om läget i varvsföreningen.

14. Ungdomsaktiviteter;
Inga pga lokalbrist

15. Förslag från medlemmarna;
Önskemål inför den kommande säsongen efterlyses, budgetarbetet inför 2011 skall
styrelsen ha avklarat innan årsskiftet – sedan är det försent med nya önskemål!
Det finns ett överskott i föreningen som ska komma medlemmarna tillgodo.
Lennart föreslår upprustning av rampen och ny brygga mellan ramp och C-brygga.
Kostnad ca 25 000 kr.
Lennart lägger fram ett förslag att skaffa container för förvaring av snurror. Ej värme.
Förslag att ha elektroniskt nyhetsbrev till medlemmar.
Förslag elektronisk anmälan till torr- och våtsättning, samt vaktlista. Eventuellt går
basregistret att använda.
Förslag om belysning till miljöstugan + trailerhyllan.
Upprepat förslag om uppsnyggning av pumphuset.
Förslag om värmekabel i vattenledningar.
Förslag om rörlig kamera på mast som medlemmar efter inloggning kan se varvs- och
hamnområdet med.

16. Övriga frågor
Se punkt 15

17. Mötet avslutas.

Vid protokollet
Johan Terfelt

Justeras
Robin Rindestad

Torgny Lindberg

