Pershagens BK, Styrelsemöte
Datum och tid: 2017-10-17
Plats: Klubbstugan
Närvarande:
Thomas Adler, ordförande
Carina Fagerlund, sekreterare
Anders Lundgren, ledamot
Frank Hansen, suppleant

Jarmo Järvinen, slipchef
Anders Jensen, bryggfogde

1. Mötets öppnande
Thomas hälsade alla välkomna.
2. Val av protokollförare
Carina skriver protokoll
3. Förslag till dagordning
Dagordningen godkändes.
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes med följande kommentarer.
Thomas bokar möte med revisorerna innan nästa årsmöte.
Livbojarna sätts upp våren 2018.
5. Ekonomiska läget
• Lägesrapport från kassören
Klubbens ekonomi är stabil.
• Justering av depositionsavgifter kommer att ske i bokslutet för 2017.
• Eventuella kommande inköp/betalningar.
Nya kättingar till bryggan, uppstart nytt klubbhus. Ytterligare 50´beviljades till
klubbstugan.
6. Bryggan
• Bryggans kondition, lägesrapport från bryggfogde.
Bryggan har fått en behövslig översyn , efter att dykare gjorde en besiktning av bryggan
så har nya kättingar ersatt de gamla sönder rostade, Jarmo har fixat 3 st nya betong
tyngder som Thomas har lyft på plats. Virke och rör har också bytts ut. Bra jobb utfört på
arbetsplikten.
• Brygg-kö, antal lediga platser och eventuell brygg-kö, lägesrapport från vice bryggfogde
Seppo får sammanställa till nästa möte som är den 5 dec.
• Redovisning av gjorda transaktioner gällande depositioner sedan förra mötet, samt
aktuellt saldo i handkassan.
Thomas kontaktar Seppo för avstämning.
• En av belysningsstolparna sitter löst, detta åtgärdas av medlem.
7. Slipen

•

Slipområdet, lägesrapport från slipchef
En del förvirring vid torr-och sjö-sättning, tydlig information om vad som gäller måste tas
fram innan båtarna ska i sjön igen.

8. Verksamhetsrapportering
• Verksamhetsplan, lägesrapport från ordförande
• Arbetsplikten genomförd 2017-09-24, ett ovanligt stort deltagande mellan 40 – 50
personer ställde upp, detta visar också att info via hemsidan och mail når många
medlemmar.
9. Inköp av material
• Materiel till arbetsplikten. Korv med tillbehör, skruvar, virke och olja till bryggan.
Monteringsmateriel för uppsättning av livbojar, köps in för 2018.
Röj såg för att hålla uppläggningsplatsen fri från sly planeras att köpas in till nästa år om
behovet kvarstår .
10. Medlemmar
• Nya medlemsansökningar
Inga nya ansökningar
• Avslutade medlemskap
3 st avslutade
11. Övriga frågor
• Belysning på bryggan
Ersätta befintliga belysningsarmaturer till LED och komplettera med rörelsedetektorer på
några av stolparna. Komplettering av brandsläckare behöver göras på några ställen på
bryggan.
• Gratis livboj från SBU/Trygg-Hansa
Anders L låser in dessa i boden i väntan på montering.
• Hur komma tillrätta med de medlemmar som inte använder sina båtar? Hur ska klubben
agera i dessa fall.
• Anders J eller Thomas A kontaktar Telge för avstängning av vattnet.
12. Nästa styrelsemöte
• Förslag på datum för årets styrelsemöten:
11/4, 13/6 (20/6), 29/8, 10/10 och 5/12 (ändrat till 13/12).
13. Mötets avslutande

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

