Pershagens BK, Styrelsemöte
Datum och tid: 2020-02-18
Plats: Klubbhuset/Hamnvägen
Närvarande:
Thomas Adler, ordförande (X)
Anneli Bill, kassör (X)
Bo Jättner, valberedning (X)
Frank Hansen, suppleant (X)
Christer Hjelmfeldt, suppleant (X)

Jarmo Järvinen, ledamot, slipchef (X)
Anders Jensen, bryggfogde (x) del av tid
Magnus Eriksson, sekreterare ()
Mikael Gellerstedt Miljö (X)
Katarzyna Nilsson (X)

§1

Mötets öppnande

§2

Förslag till dagordning

§3

Föregående protokoll, Lästes upp och godkändes

§4

Ekonomi
•
•
•

§5

Lägesrapport från kassören, ekonomin fortsatt god.
Eventuella kommande inköp/betalningar. Kostnader för kommande bryggarbeten
diskuterades.
Moms 25% från 2020-01-01
o Kommunen har från 2020-01-01 lagt 25% moms på klubbens arrendeavgift, vilket
kommer att innebära att klubben måste höja medlemmarnas avgifter med
motsvarande belopp.
Bryggan

•
•

•
•
•
•
§6

Ansvarig för bryggkö: Thomas Adler tills vidare. Seppo L, borttagen som ansvarig från
hemsidan.
Bryggkö, antal lediga platser och eventuell bryggkö, lägesrapport
o Lediga platser stora bryggan: 13 st totalt
5 st 2,5 m bred 4 st 3 m bred, 3 st 3,25m bred, 1 st 4,5m bred
o Lediga platser roddbåtsbryggan, 9 st
Dykning, kontroll av infästningar: Utförs av Dyk & Marin under vecka 10-11- 2020
Christer Hjelmfeldt har tagit in två offerter på byte av bryggorna längst ut, ca 169meter
o Pris mellan ca 900 000 kr till 1 300 000 kr
Landgången till bryggan kan anses vara i acceptabelt skick, likaså roddbåtsbryggan till
vänster.
Ny bom plats 81: Arbetet /eventuellt materialinköp görs av bryggruppen, innan klubbens
sjösättning.
Slipen, inklusive klubbhus

•
•

Slipområdet, lägesrapport från slipchef
Kvarvarande eljobb: Utförs under vecka 9 2020 av upphandlad elfirma. Hopkoppling av
landström till undercentralerna uppläggningsplatsen, samt kvarvarande elarbeten i
klubbhuset (vägguttag, inkoppling av radiatorer, byte elcentral mm).

•

•
•
•
•
•
•
•
§7

Göra om upptagningsvagnen: förlänga bommarna bl.a. förslag att bygga om vagnen för att
underlätta båthanteringen, samt undvika skador på båtskrov, låga taljor som kan repa
skrovet. Svårighet att nå taljorna vid upptagning mm p.g.a. låg höjd.
Arbetet kräver smideskunskaper, samt utrustning.
Ny verktygscontainer: avvaktas
Eventuell trädfällning: avvaktas
Slyhögen: tas bort av medlemmar i slipgruppen.
Taket till sliphuset: arbetet utförs av medlemmar i slipgruppen.
Skärmtak till klubbhuset: arbetet utförs av medlemmar i slipgruppen.
Paxfläkt monteras i klubbstugan: arbetet utförs av medlemmar i slipgruppen.
Besiktning av vajerspelet: externt företag kontaktas, JJ ansvarig.
Miljö

•
•

•
•
•

§8

Arbetsgrupp Miljö: Mikael Gellerstedt och Madeleine Fransson som förslag.
Bottenfärger (TBT), Inventering och utfasningsplan
o Provtagning för TBT av medlemsbåtar på trailer samt antal båtar på slipområdet
kommer att göras måndag 16/3 2020 på initiativ av Mikael/PBK. Respektive båtägare
tar sina egna kostnader. Provtagning utförs av auktoriserat företag, Happy Boat.
Utfasningsplan: Justeras och mejlas till Thomas A, omgående. Enl. ägarenkäten som
skickades via post.
Miljöplan: PBK miljöpolicy godkänd, av styrelsen.
Beslut om klassning av miljöfarlig verksamhet: kostnader för klubbens miljöfarliga
verksamhet har stigit till 4696 kr tidigare avgiften till kommun ca 2500 kr
Verksamhetsrapportering

•

•
•

§9

Arrende. 8 år fr. 2013-01-01 till och med 2020-12-31. Förlängs 3 år i sänder.
o Styrelsen försöker få till möte med kommunens handläggare under året om avtalet,
för en förhandling om längre avtal.
Verksamhetsplan, lägesrapport från ordförande: lästes upp.
Förslag på arbetsgrupper och indelning:
o Bestämdes: Slipgrupp, Bryggrupp, Miljögrupp, Klubbstugan.
o Arbetsuppgifter att jobba med till en början enligt tavlan i klubbhuset.
Inköp av material

•
§ 10
•
•
•

Bestämdes att köpa in lämplig öppen båt för servicearbeten inom
klubben, kostnadsförslag ca 3–4000 kr, motor införskaffades förra året.
Årsmöte 2020-03-17
Styrelsens sammansättning
Platser för om/nyval: 1 st kassör, 2 st ledamöter, 2 st suppleanter, 2 st revisorer, 1 st
revisorsuppleant, 2 st valberedning.
Avgifter 2020 (Moms samt indexhöjning):
o Förslag att höja medlemsavgiften från nuvarande 200 kr/år till 300kr/år
o Bryggplatsavgifter höjs med 25% (nuvarande 465 kr/breddmeter) roddbåtsplats
(nuvarande 600 kr/plats)
o Prishöjningen motsvarar tillkommen moms & indexhöjning för föreningen.

§ 11
•

Övriga frågor
Stora Båtklubbsdagen på Båtmässan 2020-03-07
o Intressanta föreläsningar kommer att hållas av SBU under lördag-sönd.
o PBK anmäler samt bekostar mässbiljett för dom intresserade: Thomas, Anneli, Frank,
Jarmo, Mikael, (ev Andreas)

§ 12

Nästa styrelsemöte: Årsmöte 2020 03 17

§ 13

Mötets avslutande

Vid protokollet, Jarmo Järvinen

