Södertälje Båtsällskap
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5, 2018-09-04 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa
Närvarande: Seppo Martikainen
Lars Wigren
Birger Möller
Jörgen Gustafsson
Reine Andersson
Mauritz Forsström
Per Göran Traung
Börje Persson
Krister Carlsson
Ulf Oscarsson
Anders Österberg
Roger Blomquist
Rolf Sallander
Martin Dillman
Övriga:

Lennart Karlsson
Lars Axelsson
Per-Arne Wickman
Inger Hellström
Lena Wallström
Marie-Louise Hultman

Ledamot, ordförande
Ledamot, v. ordförande
Ledamot, sekreterare
Ledamot, kassör
Ledamot, hallar
Ledamot, båthantering, klubbmäst.
Ledamot
Ledamot, Fifång
Ledamot, område/miljö
Suppleant, bryggor
Suppleant, segling
Axvik
Information
Sjöscout
Säkerhet
Vakttjänst
Suppleant
Valberedning
kansliet
kansliet

§ 1. Mötet öppnas, dagordning fastställs
Ordförande, Seppo Martikainen, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
Han presenterade ett förslag till dagordning, med förslag att ta punkt 5.4 genast..
Styrelsen beslöt
att fastställa dagordningen med förslaget till ändring av 5.4.
Seppo Martikainen rapporterade att han kommer att resa till Finland nu strax och göra en
längre resa till Spanien i oktober. För att styrelsearbetet ska fungera föreslås följande:
- Valberedningen vet att Seppo Martikainen önskar avgå från ordförandeposten vid årsmötet
2019. De planerar att sända ett brev till medlemmarna under september månad.
- PG, Jörgen och Mauritz bevakar ärendet om arrendet för Axvik.
- Jörgen samordnar förberedelserna för budget 2019 till klubbmötet.
- Ny sektionsledare för Fifång är på gång. Börje deltar i inskolningen.
En medlem som försummat både årsavgift och vaktplikt har lämnat sällskapet. Hans båt har
lämnat området, varför hela affären anses avslutad.
§ 3. Rapporter från sektionerna
– 3.1 Kassör: Jörgen Gustafsson rapporterade att avgifterna för hösten börjar komma in och
att likviditeten är god just nu. Vi följer budget ganska väl. Han avser att kontakta Telge
Energi och fråga om vi kan få ett avtal med fast pris under vinterhalvåret.
– 3.2 Båthanteringen: Mauritz Forsström rapporterade att Johnny Rickman rekryterar ett
arbetslag som tar hand om de båtar som övervintrar med masten på. I princip är det bara båtar
över 36 fot som får tas upp med masten på.
Båtar som övervintrar i sjön ska i första hand ligga vid A-bryggan. Mauritz rådgör med
Lennart Karlsson om det går att få större säkringar där. Han avser också att kalla samman
vinterliggarna till en informationsträff om kontrakt och försäkringsfrågor.
Ett peke har skadats under båthantering på området

Styrelsen beslöt
att klubben erbjuder sig att betala självrisken.
– 3.3 Hamn/bryggor: Ulf Oscarsson rapporterade
att ett antal småreparationer har gjorts i sommar.
att toa-sugen fått en spolanordning och automatisk avstängning av huvudströmbrytaren.
att vi fått ett antal bojstenar av en välvillig firma.
att en medlem lämnat klubben. Han kommer varken in eller ut p.g.a. uppgrundningen vid
Pershagen.
att flotten är stort sett färdig, men vi har ännu inte hittat rätt motor. (10-15 hk behövs)
att utprickningen ska kollas och justeras i samarbete med Pershagens BK.
att fyra kättingar är bytta på E-bryggan. Resten ska bytas i höst.
att flytkropparna på E-bryggan är dåliga. Att köpa nya kostar 130 000. En helt ny brygga
kostar 230 000 plus ca 80 000 om vi vill komplettera med modernt fäste av bommarna.
Efter en stunds överläggning beslöt styrelse
att be Ulf kolla om det går att få flera anbud.
att be Jörgen kolla våra ekonomiska förutsättningar.
att om möjligt ta beslut om E-bryggan på mötet i oktober.
– 3.4 Hallarna: Reine Andersson berättade
att ny presenning anskaffats till hall 10.
att hall 4 lutar en smula och ska stöttas på något sätt.
att gavlarna på hall 8 ska repareras. Virke är inköpt.
att trucken är reparerad, men läcker fortfarande lite olja.
att schema för egenkontroll av båtar finns på hemsidan. Naturligtvis kan vi fortfarande få
hjälp av klubbens besiktningsmän.
att motor till flotten behövs.
att det råder rökförbud i alla hallar (brandsäkerhetsskäl).
att några små hallplatser är lediga, medan vi har kö till större fack.
– 3.5 Område/miljö: Krister Carlsson rapporterade att det varit lugnt i sommar. Kommunen
har inbjudit till en träff den 25 oktober. Krister avser att delta.
Dokumentet om riskhantering är fortfarande under bearbetning. Krister återkommer om det.
– 3.6 Seglingssektionen: Anders Österberg rapporterade att det varit en bra seglingssommar
med ungefär lika många deltagare som förra året. Några unga seglare har tillkommit, vilket är
glädjande. Nu återstår ”Ärtköret".
– 3.7.1 Ungdomssektionen: Anders påminde om att klubbens båtar måste servas och repareras
för att hålla länge. De används av scouterna, men erfarna SBS-are måste hjälpa till med
reparationer. Tillsammans med Martin Dillman försöker Anders rekrytera en grupp som som
kan hjälpa till.
– 3.7.2 Sjöscouterna: Martin Dillman rapporterade att sommarlägret på Fifång blev lyckat.
Upplägget påminner förstås om tidigare år med segling och gemenskap.Vattenbrist och
eldningsförbud ställde till bekymmer som de rådiga scouterna dock klarade galant.
Man har kontakt med Träkvista sjöscouter i ett slags fadderförhållande som är brukligt inom
scoutrörelsen.
Martin kontaktar Lennart Karlsson om riskhantering. Ungdomar på bryggor och i båtar kan
innebära riskmoment som vi ska beakta.
– 3.8 Vaktsektionen: Lars Axelsson var för dagen frånvarande för en operation. Vi önskar
honom god bättring. Vi har inte hört om några stölder eller andra tillbud under sommaren.
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– 3.9 Säkerhet och el: Lennart Karlsson var inte närvarande.
§ 5. Rapporter från övriga verksamheter
– 5.0 Information: Rolf Sallander berättade att hemsidan uppdaterats kontinuerligt under
sommaren. En båtdyna som blåst över bord kunde efterlysas på hemsidan och återlämnas till
en glad skeppare.
– 5.1 Fifång: Börje Persson rapporterade
att länsstyrelsen dröjer med svar om våra byggplaner.
att sommarens eldningsförbud respekterades av de flesta besökarna på Fifång..
att 10 kor beräknas återvända till fastlandet den 15 september.
att en besökare laddat batterierna genom tomgångskörning vid kaj i norra viken. Det är inte
tillåtet inom naturreservatet (och det är också en trivselfråga i hamnen). Vi har fått mail från
honom med klagomål över förbudet och Börje skriver svar till besökaren.
– 5.2 Axvik: Roger Blomquist berättade att det varit en lugn och bra sommar på Axvik.
Markägaren har sänt en ”uppsägning". Jörgen och PG utreder vad det innebär.
– 5.3 Klubbmästare/Stugvärd: Mauritz rapporterade att han planerar att fixa golvet i kansliet.
Det är slitet och behöver förnyas.
– 5.4 Valberedning: Inger Hellström var inte närvarande denna gång. Se dock under § 1.
Enligt beslut i årsmötet skall den vakanta posten som ordförande för valberedningen tillsättas
på klubbmötet i höst. I väntan på det har Inger fungerat som sammankallande.
§ 6. Övrigt
– Nya medlemmar: PG Traung rapporterade att Robert Liljeson, som är testamentstagare efter
våd avlidne medlem Roland Nyberg, har betalat dödsboets samtliga skulder till klubben. Han
har fått ärva båten och önskar därför medlemskap och rätt att få överta Nybergs hall- och
bryggplats. PG menade att det är en bra lösning och föreslog att styrelsen skulle behandla
ansökan positivt.
Styrelsen beslöt
att bevilja Liljeson medlemskap och medge att han får överta hall- och bryggplats.
– GDPR: P G Traung berättade att en sammanfattning om vår registerhantering är på gång.
Han sänder över den till Rolf Sallander för publicering på hemsidan.
§ 7. Mötet avslutas
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.
Södertälje dag som ovan

Justeras:

Birger Möller
sekreterare

Seppo Martikainen
ordförande
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