Pershagens BK, Styrelsemöte
PROTOKOLL
Datum och tid: 2018-02-06
Plats: Klubbstugan
Närvarande:
Thomas Adler, ordförande
Anneli Bill, kassör
Lars Isenberg, ledamot
Frank Hansen, suppleant

Jarmo Järvinen, slipchef
Carina Fagerlund, sekreterare
Anders Lundgren, ledamot

1. Mötets öppnande
Thomas hälsar alla välkomna till årets första styrelsemöte.
2. Val av protokollförare
Carina skriver protokoll.
3. Förslag till dagordning
Dagordningen godkändes.
4. Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll.
5. Ekonomiska läget
• Lägesrapport från kassören.
Under mötet med revisorerna beslöts att pengarna som inkom från medlemmarna i form
av nyckeldeposition vid låsbytet 2014 läggs till den befintliga depositionsskulden.
• Justering av depositionsavgifter i bokslutet för 2016/2017
Vice bryggfogde har en handkassa på 8200 SEK. Nyckelhanteringen ska redovisas varje år.
Det finns ett system för att hantera nycklar så sökbarheten på vem som har nyckel ska
vara bättre än tidigare.
• Eventuella kommande inköp/betalningar
Inga nu kända inköp och betalningar på gång.
• Budget 2018
Lagning av bryggan, belysningsstolpar, översyn av elen, hållare för brandsläckare och
brandsläckare, samt uppförande av nytt klubbhus. Detta tas upp på årsmötet.
• Styrelsen kommer att föreslå en höjning av utebliven arbetsplikt från 300 till 500 SEK och
även höjning av medlemsavgiften till 200 SEK. Höjningarna beror på ökade kostnader
med arrendet och renoveringar på både bryggan och slipområdet.
• Genomgång av resultaträkning och förslag till budget 2018.

6. Bryggan
• Bryggan behöver en ordentlig översyn under 2018, flytblocken och virket. Under 2017
byttes stora delar av kättingarna ut samt nya bojstenar.
• Brygg-kö, antal lediga platser och eventuell brygg-kö, lägesrapport från vice bryggfogde.
Ingen rapport eftersom varken bryggfogde eller vice bryggfogde var på plats.
• Redovisning av gjorda transaktioner gällande depositioner sedan förra mötet, samt
aktuellt saldo i handkassan, redovisas under punkt 5. Ekonomiska läget.
7. Slipen
• Slipområdet, lägesrapport från slipchef
Slipvagnen och rälsen behöver renoveras, syllarna behöver ersättas med nya på vissa
ställen. Nya klubbstugan ligger också som prio 1.
8. Verksamhetsrapportering
• Verksamhetsplan, lägesrapport från ordförande
9. Inköp av material
10. Medlemmar
• Nya medlemsansökningar
Ansökningar från 2 st nya medlemmar har inkommit under vintern.
• Avslutade medlemskap
Inga avslutade medlemskap.
11. Övriga frågor
• Frank frågar vad som gäller för båtklubbsförsäkring, är det bara Svenska Sjö eller finns
andra alternativ, Thomas undersöker detta.
• Båtmässan, vilka från styrelsen är intresserade att gå på föreläsningar? Vid intresse
kontakta Thomas.
• Hur ska ansvariga för respektive verksamhetsområdet utses, förslag att någon från
styrelsen är ansvarig men det innebär inte att den personen ska göra allt, bara se till att
det blir gjort.
• Klubben bör nog ha någon gemensam aktivitet så medlemmarna har möjlighet att
träffas, speciellt om man delar upp arbetsplikten i mindre ansvarsområden och grupper.
Hur har vi det med klubbandan?
• Nästa år bör valberedningen bjudas in till sista styrelsemötet innan årsmötet för att
presenteras förslagen på ledamöter.
• En röd prick är på drift och har strandat mellan ångbåtsbryggan och Skorvan. Krävs det
någon aktivitet för klubben i denna fråga?
• Träbåten som nu ligger på slipområdet behöver tas bort, Thomas kontaktar Lennart K.
• Två båtar är infrusna vid bryggan, vad står i klubbens stadgar?

12. Nästa möte

•

Årsmötet 22/2, kl. 19.00 i matsalen i Pershagsskolan.
Thomas har lagt ut information på hemsidan och skickat mail till medlemmarna i god
tid innan den 22 februari.

13. Mötets avslutande

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

