Pershagens BK, Styrelsemöte
Datum och tid: 2017-04-25, 19.00
Plats: Klubbstugan
Närvarande:
Thomas Adler, ordförande
Anneli Bill, kassör
Carina Fagerlund, sekreterare
§1

Jarmo Järvinen, slipchef
Anders Jensen, bryggfogde
Frank Hansen, suppleant

Mötets öppnande
Thomas hälsar välkomna.

§2

Förslag till dagordning
Dagordningen godkändes.

§3

Föregående protokoll
§ 5 Ekonomiska läget: Thomas kallar revisorerna till ett separat möte och redovisar
nyckelhanteringen inkl. kostnader.
§6 Kön för båtplatser har förändrats lite från förra mötet, några har lämnat tillbaka
efter att fakturan har kommit och andra har fått möjlighet att få båtplats.
§9 Anders J har hittat bra hjul till bryggvagnen, Anders införskaffar hjulen och fixar så
de hamnar på vagnen.
Föregående protokoll godkändes med ovan kommentarer.

§4

Verksamhetsrapportering
•

Verksamhetsplan, lägesrapport från ordförande.
Många medlemmar har redan anmält sig till de olika verksamhetsområdena, flest
medlemmar vill hjälpa till att jobba på bryggan men även slipen har fått några
anmälningar. Thomas uppdaterar hela verksamhetsplanen.
SBS tillsammans med PBK kommer att vara prickansvariga för leden in i Torpaviken,
även utbildningsdelen skulle med fördel kunna samordnas med SBS som redan
idag bedriver utbildning.
Utöver de verksamhetsområden som redan är specificerade i verksamhetsplanen
tillkom även en flik för festkommitté.
Verksamhetsplanen kommer att läggas ut på hemsidan och info kommer att anslås
vid bryggan och klubbstugan med uppmaning att anmäla sig till de olika
aktiviteterna. Några av aktiviteterna behöver vara tidsbestämda. För de som är
ansvariga för de olika verksamhetsområdena så kommer det att betalas ut
milersättning 15 kr milen när så är befogat, Thomas tar fram ett underlag för detta.

Thomas stämmer av med de personer som är ansvariga på respektive verksamhet
och ej var med på mötet. Eftersom detta är ett prövoår med verksamhetsanpassad
arbetsplikt så kan det finnas behov av en eller två vanliga arbetsplikter.
§5

§6

Övriga frågor
•

Förslag att ha två medlemsmöten per år, vår/höst där styrelsen kan ge lite allmän
information om vad som händer i klubben och vad som har gjorts.

•

Möte med kommunen har genomförts och nu kommer klubben att ansöka om ett
tillfälligt bygglov för ny klubbstuga, Anders Lundgren hjälper till att ta fram
bygglovshandling.

•

Rollen som materielförvaltare kommer att ses över under året.

•

Kräftskiva till hösten eller någon annan aktivitet för att få ihop medlemmar under
trevliga former planeras.

•

Sjöleden in till SBS, Torpa Pensionat, Glashyttans Värdshus och PBK behöver
muddras. Södertälje Hamn har flera stora fartyg som vänder på Halls fjärden och
gör att sandbotten förflyttar sig och grundar upp leden. Gemensam skrivelse till
Södertälje Hamn eller till Sjöfartsverket.

Nästa styrelsemöte
13 juni, kl 19.00, klubbstugan

§7

Mötets avslutande

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

