
Pershagens BK, Styrelsemöte 
Datum och tid: 2019-03-12 

Plats: Klubbhuset/Hamnvägen 

Närvarande: 

Thomas Adler, ordförande (x) Jarmo Järvinen, ledamot, slipchef (x) 

Anneli Bill, kassör (x)   Anders Lundgren, ledamot (x)  

Anders Jensen, bryggfogde (x) Seppo Liimatainen, vice bryggfogde ()  

Frank Hansen, suppleant (x)  Magnus Eriksson, sekreterare (x) 

Christer Hjelmfeldt, suppleant () Bo Jättner, valberedning (x) 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordföranden förklarar mötet öppnat. 

§ 2 Förslag till dagordning 

Mötet godkänner dagordningen. 

§ 3 Föregående protokoll 

Mötet godkänner föregående protokoll. 

§ 4  Styrelsen 

• Vi gick igenom vilka platser som finns tillgängliga för omval tillsammans med valberedningen. 

§ 5 Ekonomiska läget 

• Lägesrapport från kassören. 

• Eventuella kommande inköp/betalningar 

• Avstämning kostnader klubbhus. 

o Kassören har gjort en sammanställning av va bygget av klubbstugan har kostat under 

de tre år som bygget har pågått. Totalt ligger summan på ~220 000kr vilket får 

betraktat som billigt. 

§ 6 Bryggan 

• Bryggkö, antal lediga platser och eventuell bryggkö, lägesrapport från vice bryggfogde. 

• Lediga platser: 2st 2.5 bred, 4 st 3.25 bred, 1 st 3,5 bred.  

• Vi diskuterade om bryggan har vridit sig? Y-bommen längt ut har vridits av. 

§ 7 Slipen, inklusive klubbhus 

• Slipområdet, lägesrapport från slipchef. 

o Klubbhuset har fått möbler, gratis. Nu ser det fantastiskt fint ut. 

§ 8 Miljö 

• Nya regler för bottenfärg. 

o SBS har skickat ut ett dokument där varje båtägare måste intyga att de inte har några 

förbjudna färger innan sjösättning. 

o Vi borde kunna utgå från SBS-enkät och skapa en egen från den. 

o Ordförande snickrar på information som ska gå ut på hemsidan. 



• Arbetsgrupp miljö. 

• Frank har skapat ett utkast till avfallsplan. 

• Frank är kommer att göra ett utkast på miljöplan till nästa möte. 

§ 9 Verksamhetsrapportering 

• Verksamhetsplan, lägesrapport från ordförande. 

§ 10 Inköp av material 

• Vi behöver köpa en ny bom för att ersätta den som har gått sönder. 

• Material till klubbhuset. 

§ 10 Övriga frågor 

• Båtsamråd. 

o Vi har anmält 3 representanter, ordförande, Jarmo och Bosse representerar klubben 

på mötet. 

• Avlopp 

o Jarmo håller på att bearbeta kommunen för att se om det är möjligt att fixa avlopp 

till klubbhuset. Hoppet är inte ute men det går tungt. 

• Prickar i inlopp. 

o Vi köpte prickar i fjol som sattes på plats. SBS har varit och plockat upp två av dessa. 

Det verkar som det finns prickar och att det eventuellt behövs ny kätting och 

schackel. 

• Sjöräddning 

o Sjöräddningen vill komma och informera på vårat årsmöte. Styrelsen beslutar att vi 

bjuder in till ett separat möte där de kan presentera sin verksamhet i nya klubbhuset. 

• Taklagsfest. 

o Vi bör bjuda in de som har varit med och byggt på klubbhuset till fest i stugan. 

Ordförande föreslår tid för partyt. 

• Webbansvarig 

o Vi diskuterade om vi skulle utse en webbansvarig? 

▪ Styrelsen beslutar att vi skall utse en webbansvarig, frågan skall ställas på 

årsmötet. 

§ 11 Nästa styrelsemöte 

• Årsmöte 26/3 19:00 i klubbstugan. 

• Sjösättning 4-5 Maj 

§ 12 Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet för avslutat. 


