Pershagens BK, Styrelsemöte
Datum och tid: 2017-03-28, 19.00
Plats: Slipen
Närvarande:
Thomas Adler, ordförande

Jarmo Järvinen, slipchef

Anneli Bill, kassör

Carina Fagerlund, sekreterare

Anders Jensen, bryggfogde

Seppo Liimatainen, vice bryggfogde

Anders Lundgren, ledamot
§1

Mötets öppnande
Thomas hälsade alla välkomna till årets första styrelsemöte.

§2

Val av protokollförare
Carina skriver protokoll.

§3

Förslag till dagordning
Dagordningen godkändes med följande tillägg under övriga frågor: Anders J lyfter
frågan igen om ny bryggfogde, Anders L tar upp frågan med DNA-märkning, Seppo,
Märkning av båt vid bryggan och slutligen Tillåta trailer sommartid på
båtuppställningen

§4

Föregående protokoll

§5

Ekonomiska läget
Lägesrapport från kassören: Just nu är det mest löpande kostnader, klubben har svårt
att fakturera då de beställda fakturaunderlagen är på drift, DHL vet inte vart paketet
har tagit vägen och klubben får nu överväga om nya fakturaunderlag ska beställas. När
väl fakturorna ska skickas ut ska också ny information om DNA-märkning bifogas.
Styrelse fick inte ansvarsfrihet på senaste årsmötet pga. deponiavgifter för nycklar.
Delar av styrelsen tillsammans med Seppo har nu gått igenom alla underlag och en
separat skrivelse med förklaringar på de olika posterna har skickats till revisorerna.
Fortsättningsvis så kommer årsavstämningar att ske samt ett separata konto för
nyckelhantering och ”handkassa” upprättas.

o
o
o
o
o

Kommande inköp
Ny dator, ca 4000 kr
Projektor + duk, ca 3000 kr
Fågelskrämma till bryggan 900 kr
Eventuellt ny vagn till bryggan
Kätting till klubbens roddbåt

§6

Bryggan
Bryggans kondition, lägesrapport från bryggfogde: Några bommar måste åtgärdas
eller helt bytas ut, taggtråden runt grinden behöver lagas och kompletteras, flytblock,
kättingar och tyngder bör besiktigas av dykare. Sprintarna som håller bommarna på
plats behöver ersättas med nya. Överliggaren på den västra sidan av bryggan behöver
ses över och eventuellt bytas ut.
Brygg-kö, antal lediga platser och eventuell brygg-kö, lägesrapport från vice
bryggfogde: Fyra personer står i kö för båtplats, två av dessa har ännu inte köpt båt.
Kö finns även för de som önskar byta plats. Några medlemmar saknar båt men det är
problem för vice bryggfogde att få tillbaka platserna fast det finns regelverk för detta i
stadgarna.

§7

Slipen
Slipområdet, lägesrapport från slipchef: Bodarna som finns på uppställningen
behöver ersättas av andra, Jarmo har bodar men det är svårt att få ok från kommunen
och byggnadsnämnden. Vid nyetablering av bodar gäller nya krav från kommunen.
Jarmo och Thomas försöker få till ett möte med byggnadsnämnden.

§8

Verksamhetsrapportering
Verksamhetsplan, lägesrapport från ordförande: Nytt upplägg mer aktivitetsbaserat,
förslaget är följande, Bryggan, Slipen, Miljöansvar, Utbildning, Ungdomsverksamhet, El
och Säkerhet, delar som klubben behöver jobba med för att kunna fortsätta vara en
ideell förening samt att varje del ska protokollföras. Med som en punkt i
verksamhetsplanen finns också Koholmarna.
Båtunionen har checklistor som klubben kan använda sig av vid utformningen av de
olika ansvarsområdena.
Thomas skickar ut Excel filen till styrelsen och ledamöter. En av anledningarna till att
förändra den vanlig arbetsplikten till olika ansvarsområden är också att uppgifterna på
klubben inte ska behöva utföras under en eller två dagar på ett år utan uppdraget
löper på under hela året. 2017 blir ett provår för att se om medlemmar anmäler sig på
de listor per aktivitet som kommer att finnas upplagda på hemsidan, där kommer
principen först till kvarn att gäller, är listan full så kommer arbetsplikt att debiteras.
Styrelsen och ledamöter fick i uppdrag till nästa möte att fundera på sitt eget
deltagande inom de olika ansvarsområdena och fundera på hur många personer som
skulle kunna ingå i varje delaktivitet.
Finns det inget intresse av medlemmarna att känna delaktighet och jobba för klubben
så måste klubben se över avgifterna till kommande år för att köpa de tjänster som
klubben behöver.
Thomas tipsar om en bok ”Hamnar för fritidsbåter”.
Allmän diskussion, hur ska vi få en levande klubb? Hemsida är en viktig del för att få ut
information till medlemmar, anslagstavla på insidan av grinden kanske kan tillföra
något för de som inte är inne på hemsidan så ofta, bryggfest....

§9

Inköp av material
Inköp av ny vagn att ha på bryggan, den befintliga har lagats ett antal gånger men
fungerar fortfarande inte tillfredsställande.
Kätting till klubbens roddbåt behöver införskaffas, lås och nycklar finns hos Seppo.
Klubben testar med att köpa fågelskrämma som placeras på bryggan för att få bort en
delar av de fåglar som skräpar ner, vid test hos andra båtklubbar så har det visat ett
positivt resultat.

§ 10

Medlemmar
Thomas visade hur medlemsregistret BAS var utformat och hur man lätt kan lägga till
och ta bort både medlemmar och båtplatser, alla delar kan hanteras i samma system,
Thomas och Seppo bokar ett separat möte för administrationen runt båtplatser.

§ 11

Övriga frågor
Prickar i infartsleden: Nya prickar behövs, efter vintern och islossningen saknas två
stycken, detta ska samordnas med Torpa, tidigare så har varvet ansvarat för detta men
efter deras flytt är det inte aktuellt längre. Det finns ett behov av muddring i inloppet
till Torpaviken, nu när fler och större fartyg anlöper till Södertälje hamn så rör sig
sandmassorna och grundar upp för fritidsbåtarna, Thomas pratar ihop sig med
ordförande i Södertälje Båt Sällskap (SBS) och tar eventuellt hjälp av Båtunionen för
att driva ärendet.
Hemsidan: Thomas har utvecklat hemsidan och gav oss andra en kort genomgång hur
den är upplagd och var man hittar olika delar, nu är ett upp till var och en och gå in
och navigera själv.
BAS /SBU, Nu finns alla medlemmar med men fortfarande saknas några epostadresser. Thomas och Seppo tittar på om man även kan integrera
nyckel/kvittenser i samma system.
Rapport från Stora Båtdagen (Thomas, Anneli och Jarmo): På nästa möte
Rapport från Sörmlandskustens båtförbunds ordförandemöte (Thomas):På nästa
möte ,men bra för styrelsen att veta att både Sörmlandskustens båtförbund och
Båtunionen kan ge stöttning till klubbar vid förhandling med myndighet.
DNA-märkning Thomas ändrar på hemsidan till sista april för att anmäla sig via
klubben.
Bryggfogde Anders J vill gärna att klubben (valberedningen) hittar någon som kan
ersätta honom.
Märkning av båt som ligger vid bryggan När det nya nyckelsystemet började gälla så
fick alla båtägaren ett nummer som ska sitta väl synligt på båten och mot bryggan,
många båtar saknar detta nummer, att ha nummer på båtarna underlättar för vice
bryggfogde vid kontroll att rätt båt ligger på rätt plats.
Trailer på uppställningsplatsen sommartid Klubben godkänner att trailer står snyggt
uppställda och kommer ta ut en kostnad på 1000 kr per säsong. Trailern ska vara väl
märkt med namn och telefonnummer och får ej placeras på den yta som betraktas
som parkmark.

§ 12

Nästa styrelsemöte

Förslag på datum för årets styrelsemöten:
25/4, 13/6, 29/8, 10/10, 5/12.
§ 13

Mötets avslutande

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

