Ordinarie styrelsemöte Pershagens Båtklubb
Datum: 180424
Plats Hamnvägen 10
Närvarande:
Tomas Adler, ordförande
Annelie Bill, kassör
Anders Lundgren, Ledamot
Christer Hjälmfeldt, suppleant
Jarmo Järvinen, Slipchef
Anders Jensen, bryggfogde

1. Mötets öppnande - Klubbades
2. Protokollförare
2.1. Anders Lundgren valdes
3. Förslag till dagordning

- Godkändes

3.1. Mötets öppnande
3.2. Val av protokollförande
3.3. Förslag till dagordning
3.4. Föregående protokoll
3.5. Slipen - Klubbstugan, Kvarliggande båtar
3.6. Verksamhetsrapportering
3.7. Övriga frågor – Prickar i farled
3.8. Nästa styrelsemöte
3.9. Mötets avslutande
4. Föregående protokoll (Årsmötet)
4.1. Föredrogs enl. årsmötesprotokoll
5. Slipen
5.1. Klubbstugan- Arbetet med renovering nya klubbstugans byggbodar går långsamt. Anlitad
byggfirma har inte utfört det arbete de lovat och fakturerat. Tomas och Jarmo har besökt
bygget och påpekat diskrepansen. Thomas ska prata med byggaren om reducering av
priset.

Thomas har bett att få ett fast pris på färdigställandet.
Thomas har även bett en annan byggare om prisuppgift på färdigställande.
5.2. Kvarliggande båtar- Inga båtar ska enligt klubbens stadgar ligga kvar på land under
sommaren. ”Eksnipan” låg kvar förra sommaren och arbetet med dess renovering har
avstannat. Thomas ska kontakta tidigare ägare ”Fille” för att få kontaktuppgifter till nya
ägaren. Krav om bortforslande ska framföras.
6. Verksamhetsrapportering
6.1. Införandet av arbetsgruppsområden pågår. Thomas föreslår det som lämpligt med en
styrelsemedlem som ansvarig i varje arbetsgrupp. Arbetsgrupperna ska tydliggöras och
kommuniceras till klubbmedlemmarna med förhoppningen att de ska anmäla sig till
intressant arbetsgrupp.
Arbetsgrupperna förväntas så småningom vara självstyrande och komma med ett
arbetsplansförslag till styrelsen för godkännande innan utförandet.
Nämnda områdes/gruppförslag:
Bryggan; bommar, snickerier, el, farledsprickar.
Klubbhus, Miljö, Ekonomi, Fest, Hemsida
Anders Jensen föreslår att vi trots arbetsgruppssystemet kanske skulle ha en
arbetspliktsdag som alternativ för de medlemmar som föredrar det.
Styrelsen beslöt att fokusera på arbetsgruppernas formalisering nästa styrelsemöte.
Thomas tar då fram de tidigare föreslagna grupperna och styrelsemedlemmarna
uppmanas komma med fler förslag på grupper och möjligen undergrupper.
7. Övriga frågor –
7.1. Prickar i farled. SBS har kontaktat PBK för vidare diskussion om ansvar och
flyttningsarbete.
PBK har tagit fram karta med korrekta djupmått och GPS koordinater för var prickarna ska
stå. Enligt Jarmo lägger sjöfartsverket ca 500kg per prick. Vi har långt mindre. Jarmo har
betongringar som han tänkt ska användas som pricktyngder.
SBS ska ha byggt en flotte för prickarbete.
Thomas kommer att be Prickarbetsgruppens kontaktperson kontakta SBS prickansvariga
för flyttarbetet och överenskommelseutformning.
8. Nästa styrelsemöte –
8.1. 22/5, 19/6, 28/8, 16/10, årets sista möte innan Jul bokas senare.
9. Mötets avslutande – Klubbades
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