Pershagens BK, Styrelsemöte
Datum och tid: 2017-12-13
Plats: Wendela Hebbes Villa
Närvarande:
Thomas Adler, ordförande
Anneli Bill, kassör
Carina Fagerlund, sekreterare
Lars Isenberg, ledamot
Anders Lundgren, ledamot
Frank Hansen, suppleant
Christer Hjelmfeldt, suppleant
Bo Jättner, Valberedning

Jarmo Järvinen, slipchef
Lennart Karlsson, slipchef
Seppo Liimatainen, vice bryggfogde
Kjell-Erik Svanbäck, Materialförvaltare
Hans Olheim, Valberedning

Frånvarande: Anders Jensen, bryggfogde

§1

Mötets öppnande
Thomas hälsar alla välkomna till årets sista styrelsemöte.

§2

Förslag till dagordning
Dagordningen godkändes

§3

Föregående protokoll (kort sammansfattning)
•
•
•

§4

Årsmöte
•

§5

Kostnaderna till det nya klubbhuset ligger nu strax under 100´.
Dykarna som var på plats under sommaren har bytt ut ett stort antal kättingar
och nya tyngder har placerats ut.
Seppo informerar om att klubben inte har någon direkt kö och det finns inga
lediga platser på stora bryggan men några få på roddbåtsbryggan. Som alltid
är det lite lugnare med ansökningar under vinterhalvåret.

Datum för årsmötet blir den 22/2 och förhoppningsvis i det nya klubbhuset.
Christer sammanställer lista på vilka funktionärer som ska väljas på årsmötet
och skickar till Thomas och valberedningen.

Övriga frågor
•

•

Klubbstugan (klubbhuset), Bygglovet är beviljat och Jarmo har gjort ett
fantastiskt jobb med alla delar. Eventuellt måste styreslen bevilja lite mer
pengar för att färdigställa klubbhuset. Christer påtalar vikten om att alla som
är med och beviljar också skrivet på protokollet .
Finns det något på klubbhuset som man kan göra på en arbetsplikt?

•
•

•

•

§6

Slipen, till sjösättningen så ska det finnas en beskrivning framtagen där det
informeras om vad som gäller vid sjö- och torrsättning.
En båt har stulits från bryggan under hösten, viktigt att klubben får
information från medlemmar när något onormalt sker, så att man kan
informera på hemsidan.
Hur lösa problemet med båtar som bara blir liggande, både på land och i
vattnet, just nu två båtar kvar i vattnet, kommer detta att skada bryggan och
y-bommarna?
Prickning av leden in i Torpaviken, detta kommer att ses över till våren.
Gemensamt ansvar SBS och PBK.

Nästa styrelsemöte

Tisdagen den 23/1 kl 19.00

§7

Mötets avslutande
Thomas tackar alla för 2017 och önskar en riktigt GOD JUL och Gott Nytt År

………………………………………………………………………………………
Vid protokollet
Carina Fagerlund

