
Styrelsemöte Pershagen båtklubb    datum 20221018 

Närvarande: 

Niclas Dambrinken 

Jarmo Järvinen 

Mikael Gellerstedt 

Mikael Schreber 

 

Punkter: 

Mikael Gellerstedt läser upp föregående protokoll: 

Punkter därifrån som fortsatt behöver åtgärder: 

Jarmo har pratat med elektriker om bryggarbeten, ingen specifik tid har överenskommits 

Samarbete med SBS för utprickning av farled behöver inledas och genomföras 

Vi behöver fortsatt göra en lista med arbeten som skulle kunna utföras på en arbetsdag 

Nya punkter: 

Jarmo: Båtupptagning genomfördes den 1e oktober  

Nilcas: Hur kan vi fördela arbetsuppgifterna bättre mellan styrelsemedlemmar och andra som vill 
göra arbeten ? Att skapa ett schema över vad som behöver göras var och när och på vilket sätt skulle 
vara ett sätt att möjliggöra för de som inte vet vad som behöver göras att ta på sig uppgifter, för tex 
upptagning, sjösättning, underhåll.  Sätt upp schemat i klubbhus. 

Niclas: Skapa leverantörsregister, el-arbeten, lås, sätt upp listan i klubbhus, Micke Schreber fixar lista 

Mikael G: Kan vi lägga arbetsschema och leverantörslista på nätet, undersöker med Andreas Lindbom  

Niclas: Kan vi skapa Jourschema för sommaren så vi så långt som möjligt kan bemanna de uppgifter 
som dyker upp 

Bryggfogdens arbete diskuterades:  Se till att bryggan fungerar och är säker, virke, bryggförtöjningar, 
ström, att det ligger ungefär rätt båt på rätt plats, dela ut båtplatser till vem. Peter Siden har anmält 
intresse för vissa brygguppgifter Mikael och Jarmo planerar att träffa Peter 

Mikael G: För att effektivisera protokollförandet så köps en projektor och adapter in som vi kan 
använda under mötena för att kunna godkänna protokollet direkt och sedan lägga dem på hemsidan  

Jarmo: Tar upp frågan om att det borde vara förbjudet brygga vintertid.  Vintertid är bryggan inte 
säker att röra sig på då det blir is och snö liggande på den. Mötet bifaller men konkretiserar inte 
förlaget vidare. 

Jarmo: PBK saknar årsmötesprotokoll för 2021 och 2022. Jarmo har ett utskrivet årsmötesprotokoll 
för 2021 och ett handskrivet protokoll från 2022. Undertecknad renskriver dessa och ber Andreas 
lägga in dessa på hemsidan. 

Nästa möte 
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