Pershagens BK, Styrelsemöte
Datum och tid: 2017-06-20, 19.00
Plats: Klubbstugan
Närvarande:
Thomas Adler, ordförande
Anneli Bill, kassör
Carina Fagerlund, sekreterare
Lars Isenberg, ledamot

§1

Mötets öppnande

§2

Val av protokollförare

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

Carina skriver protokoll
§3

Förslag till dagordning
Dagordningen godkändes

§4

Föregående protokoll
Godkändes med följande kommentar: Mötet med revisorerna är inte genomfört ännu,
men det kommer att ske innan sista juni.

§5

Ekonomiska läget
•

•

•

§6

Lägesrapport från kassören,
o klubben har en stabil ekonomi, det är ca 10 st medlemmar som ännu ej har betalat
för 2017, Anneli följer upp detta.
Justering av depositionsavgifter i bokslutet för 2016
o Det finns en ny tjänst som förbundet erbjuder, fakturering av alla kostnader antingen
manuellt eller elektroniskt, Thomas undersöker vad det innebär och vilka kostnader
som är förknippat med detta.
Eventuella kommande inköp/betalningar
o Ny dator, ca 10 000 kr inköpt.
o Y-bommar inköpta.
Bryggan

•

•

Bryggans kondition, lägesrapport från bryggfogde
o Anders J har ersatt den trasiga bommen längst ut på bryggan till en ny.
o Kättingar och flytblock behöver besiktigas ganska omgående. Jarmo kontaktar
dykare. Efter besiktningen tas beslut om fortsatta åtgärder, dykaren ombedes även
att sammanställa en skiss på var alla kättingar och ”boj” stenar finns placerade.
o Anders J har även fixat den trasiga vattenslangen
Brygg-kö, antal lediga platser och eventuell brygg-kö, lägesrapport från vice bryggfogde
o Redovisning av gjorda transaktioner gällande depositioner sedan förra mötet, samt
aktuellt saldo i handkassan, Seppo får redovisa detta på mötet i augusti.
o Enligt listan så är alla platser upptagna på stora bryggan, men det saknas fortfarande
några båtar.

o

§7

Förslag finns att ändra storleken på några av platserna vid roddbåtsbryggan, för att
kunna erbjuda flera 2 meters platser.
Slipen

•

§8

Slipområdet, lägesrapport från slipchef.
o Jarmo och Anders L har jobbat med underlagen för nya klubbstugan, det tillfälliga
bygglovet har inte lämnats in ännu. Jarmo visade ritning på klubbstugan. Den nya
klubbstugan är förberedd med el-installationer invändigt.
Verksamhetsrapportering

•

§9

Verksamhetsplan, lägesrapport från ordförande
o Grunden till verksamhetsplanen är lagd men av olika anledningen så beslutades att
under 2017 informera medlemmarna om att arbetsplikten blir enligt tidigare
upplägg. Information om detta kommer att skickas digitalt via mail samt information
på hemsidan.
Inköp av material

•
§ 10
•
•
§ 10
•

•
•

•
•

Fågelskrämma. 900 kr, Erlandssons brygga. Inköpt.
o Fågelskrämman kommer snart att monteras på bryggnock.
Medlemmar
Nya medlemsansökningar
o 9 st nya medlemmar sedan 25 april.
Avslutade medlemskap
o Inga avslutade medlemskap
Övriga frågor
Prickar i infartsleden
o Farleden in i viken är nu scannad men ej utmärkt, eventuellt kommer en tillfällig
märkning att ske vecka 26 tillsammans med SBS.
o PBK och SBS har gjort en gemensam skrivelse ”Kompletterande synpunkter på den
Nya Landsortsfarleden.” när större fartyg än i dag kommer att passera /vända på
Halls fjärden, vad kommer detta att innebära för vårt sjöliv och tillgängligheten in i
Torpaviken?
DNA-märkning
o Inte aktuellt, då det var så lågt intresse.
Belysning på bryggan
o Någon medlem har anmält att belysningen inte fungerar som den ska, vi tror att det
kan vara för ljust på kvällarna så att skymningsrelät inte indikerar tändning. Vi som
bor nära försöker hålla lite koll på detta.
Gratis livboj från SBU/Trygg-Hansa
o Anders L beställer.
Samarbete PBK/SBS, bl.a. Axvik och ungdomssegling
o SBS har tackat nej till sammarbete. Vad innebär passivt medlemskap i SBS? SBS har
lovat att återkomma i frågan.

o
o

§ 11
•
§ 12

Trailers som står uppställda under sommaren måste stå på den sida som klubben har
till förfogande, kommunens parkmark får inte användas till detta.
En trailer har blivit stulen på uppställningen, parkering av trailer sker på egen risk.

Nästa styrelsemöte
Förslag på datum för årets styrelsemöten:
11/4, 13/6 (20/6), 29/8, 10/10, 5/12.
Mötets avslutande

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

