Lövsta Båtsällskap
Box 5059
16511 Hässelby

Protokoll vid Lövsta BåtsäIIskaps höstmöte den 7 november 2011 klockan
19.00 i Folkets hus - Riddersvik.
J. Mötets öppnande;
Alfhälsar alla välkomna (36 personer) och förklarar mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning;
Fastställdes.

3. Val av mötesordforande och sekreterare;
Alf valdes till mötesordfårande
Johan valdes till sekreterare.
4. Frågon om mötets behöriga utlysande;
Frågan besvarades med ja.
5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare ;
Martin Pehrsson
Hans Antonsson

6, Styrelse presentation och -representation
Mandatperioden/or nuvarande hamnkapten och kassör utgar i och med innevarande säsong Nytt
vulfor 2-ars mandat måste ske på kommande årsmöte. Förslag på personer ges lilI valberedning
senast 2 veckor innan arsmötel,
Rättelse: Det ovanstående stllmmer så till vida att mandatet för nuvarande hamnkapten går ut Dllrtill behöver val
göras av sekreterare och 2 ledamöter (de som styrelsen sedan utser till vaktchef, varvschet). Kassören kvarstår
däremot ett är till.

Alf presenterade nuvarande styrelse.
Till valberedning utsågs: Robert Börlin och Lars Dobo.
7. Klubbens ekonomi;
Se balans- och resultaträkning bilaga.

8. Fastställande av medlemsavgiftför kommande ar. Underlagför bryggavgifter inför 201 J års
säsong
Mötet beslutade att fastställda medlemsavgift och bryggavgift till samma nivåer som under 2011.
9. Arbetsordning i hamn och varv. Funklionärsläget.
Styrelsen vill ha en pool av personer som kan tänka sig ställa upp för nödvändiga arbeten i
hamnen. Följande personer anmälde sig till arbetspoo)en: Stefan Dubois, Fredrik Ringdahl, Robert
Börlin, Lars Dobo, Sten Adolf Nilsson. Fler personer kan anmäla sig till Åke eller Lennart.

10. Varvet;
Höstens upptagningar i LBS regi harfungerat bra. Noggrannhet vid ägarmärkningen av båtarna
är viktigt.
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Kvarlämnade bockar, presenningar och övrigpallningsmateriel skall vara uppmärkta med
tigarlnformatlon fore den sista november. Från den J december riskerar tigaren att materialet blir
bortforslat avfunktiontir.
Elanvtindning på varvet - Reglerfor undvikande av brand mm.
En kort redogörelse av brandincidenten gjordes av Lennart och i samband med det diskuterades
elanvändning när båt är obevakad. Hos mötesdeltagarna fanns det skiftande uppfattning och
argumenten för och emot var många. Det kunde konstateras att ordningsreglerna kr'dver tillåtelse
av funktionär fdr obevakad elanvändning. Mötet kom överens om att ingen obevakad
elanvändning ska förekomma.
Lennart berättade att pallrnateriai är bristtalligt märkta i 30 procent av fallen på varvsplan.
Materialet ska vara väl synlig märkt även när båt är täckt. Det finns sedan gammalt ett system fOr
fjärrkontroll av märkmaterial. Del systemet används inte, och båtägare kan alltså ta bort den
gamla märkningen. l stället tar egen märkning ordnas. Vid märkning ska tydligt minst namn och
medlemsnummer anges.
11. Hamnen;
För ntirvarande står cirka 45 personer på vår köUstafor bryggplats.
För all klubben och Mttigarna skall ges möjlighet till planering I god tid l'!för den nya säsongen
behöver vifå reda på eventuella flrtindringsbehov i bryggplatserna senast 2012-01-1,
Kommer en uppsägning senareforsvåras vår administration väsentligt,
Räkningen for sommarplatsen vid bryggan utsändes tillsammans med medlemsavgiften även infor
20J 2 iirs säsong. Bryggavtalet fornyas automatiskt i samband med artfakturan betalas.
Vid utebliven betalning ställs bryggplatsen till kölistansförfogande.
Åke redogjorde fdr kötiden, som nu är fem till sex ar.
Ake flaggade fdr att uthyrning av båtplats måste klaras ut senast sista mars. Halva hyran går till
klubben och halva till medlemmen, Bara uthyrning till medlemmar är tillåten.
Lennart uppmanar medlemmarna att till årsmötet fundera på man vill ha det om vi ökar antalet
bryggmeter. Vill vi ha större platser, fler båtar eller en kombination?
J 2. Vakthållningen och stölder l hamnen och på varvet;

Vaktlistan l'!för 2012 års säsong lägges ut for teckning av vakt vid årsmötet 2012. Teckning kan
ske under april månad 20 I 2 (efter årsmötet finns vakt liggaren I LBS klubbstuga tom den sista
aprilför teckning). Medlem med vaktskyldighet som ej tecknat egen vakt tilldelas vaktpass av LBS
vaktchef- härvidfinns inga kompromisser dvs tilldelat vaktpass gäller. Om medlem trots detta
uteblir från vaktpass debiteras vaktavgift om 2000,
Lars-Erik har meddelat alt vakthållningen har fungerat bra.
l3, Varvsföreningen;
En redogörelse (jver rådande situation och dagsaktuella läge,
Vår representation I KVF. Enligt gtil/ande stadgar skall LBS vara representerat i KVF med 2
styrelserepresentanter (2 års mandat), 2 suppleanter (1 års mandat), 1 revisor
(2 års mandat), Viir representation i KVFfullmäktige skall bestå av 451, medlemmar varav 2 st
helst ej skall ha styrelsefunktion I LBS. Fullmäktige sammanträder i mars månad varje år och
motioner till densamma skall lämnas fore respektive årsskifte,

Se bifogad sammanställning "K VF problematiken - en läges och historiebeskrivning" .
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För närvarande är fOrdeiningen av upplagda båtar
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14. Ungdomsaktiviteter;
Inga pga lokalbrist
15. Förslag/rån medlemmarna;
Öppet brev från nagra medlemmar.
Se redogörelsen under punkt \3.
Önskemal iriför den kommande säsongen e/lerlyses, budgetarbetet i'1/Or 2012 skall styrelsen ha
avklarat innan arsski/let - sedan är detforsent med nya änskemdl!
16. Övrigafrågor
Intresse/örfrågan och anmälan till kurs i dieselmotorunderMl/ ochforsta hjälpen.
Alf tog upp anmälan till dieselkurs.
Nya lås- och passersystemet.
Många nycklar är på vift, vilket har motiverat byte av passersystem till bryggor och klubbhus.
System är klart och installerat, men inte driftsatt. Det kommer alt göras under hösten/vintern.
Förslag från mlJtesdeltagare är att sätta en extra läsare på grinden. Den kan då användas av LBS.
Övriga medlemmar i varvsfOreningen kan fortsätta använda det befintliga grindsystemet.
Fråga om klubbholme väcktes. Om det finns önskemål från medlemmarna så får styrelsen
undersöka möjligheterna.
Fråga om eventuellt färjeläge. Lennart informerar kort om vad som är känt. Läget lir oklart
Fråga om klubben kan köpa utrustning fOr drevmontage? Styrelsen fick förslag på lyft och kollar
vidare.
Förslag att ordna vaktstigen bättre.
Lennart informerade att en trappa till hyllan är planerad.
17.Alfavslutar mötet.

Vid protokollet

Johan Terfel!
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