Södertälje Båtsällskap
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 6, 2018-10-02 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa
Närvarande: Seppo Martikainen
Lars Wigren
Birger Möller
Jörgen Gustafsson
Reine Andersson
Mauritz Forsström
Börje Persson
Krister Carlsson
Ulf Oscarsson
Anders Österberg
Per-Arne Wickman
Lars Axelsson
Rolf Sallander
Martin Dillman
Övriga:

Per Göran Traung
Lennart Karlsson
Roger Blomquist
Inger Hellström
Lena Wallström
Marie-Louise Hultman

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

§ 1. Mötet öppnas, dagordning fastställs
Ordförande, Seppo Martikainen, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
Han kunde sedan presentera en tråkig nyhet. Kerry Carlsson som har varit funktionär i båthanteringen i drygt 30 år har avlidit efter en tids sjukdom. Han blev 62 år och fick tillbringa
sin sista tid i hemmet. Mauritz bevakar tid för begravning och ordnar blommor från SBS.
§ 2. Föregående protokoll
Protokollet från 2018-09-04 var justerat och klart, och godkändes.
§ 3. Rapporter från sektionerna
– 3.1 Kassör: Jörgen Gustafsson rapporterade att revisorerna granskat 2:a tertialet. De var
stort sett nöjda med förvaltningen. De flesta avgifterna för hösten har komma in, så
likviditeten är god just nu. Han arbetar med två förslag till budget, ett utan och ett med ny Ebrygga. Det senare går precis jämnt ut. Därför bör vi överväga att öka intäkterna. Kan vi göra
styrelsekonferensen billigare? Kan vi införa en kranlyftsavgift som tillfaller klubben?
Styrelsen beslöt
att föreslå klubbmötet en kranlyftsavgift på 100 kr för alla medlemmar utom stödjande.
att lägga den nya avgiften på vårfakturan.
att anförtro åt Jörgen att utforma förslaget och framföra det på klubbmötet.
att föreslå klubbmötet att låta övriga avgifter vara oförändrade.
– 3.2 Båthanteringen: Mauritz Forsström rapporterade att han haft ett möte med dem som tar
upp sina båtar med masten på. Man har dryftat frågor om säkerhet och rutiner och föreslår att
ett nytt ok tillverkas till våren och att klubben står för materialkostnaderna.
Man finner också att våra sjösättningsregler inte passar in på trailerbåtar och föreslår några
ändringar och tillägg.
Styrelsen beslöt
att be Mauritz utreda frågan om nytt ok, så att vi kan ta beslut i vår.
att gilla förslagen till regeländringar och be Birger ta med dem till beslut nästa möte.

– 3.3 Hamn/bryggor: Ulf Oscarsson rapporterade att E-bryggans flytkroppar är dåliga, i
synnerhet de som är närmast land. Hela bryggan bör bytas. Samtidigt är det flera bryggor som
närmar sig slutet. Ulf tänker därför upprätta en långtidsplan för att byta en brygga vart 4:e
eller 5:e år i framtiden.
Ulf hade fått in flera anbud, men det ursprungliga var fortfarande klart bäst. En helt ny Ebrygga kostar ca 450 000 med stålskenor, anpassning av bommarnas infästning, nya
elinstallationer och moms.
I stället för röd/gröna skyltar för att markera lediga platser, kan man fråga på FaceBook när
man behöver låna en plats inför upptagning eller efter sjösättning.
Den nya flotten begår sin premiär i morgon. Då ska stenar fraktas ut till farledsutmärkningen
vid Pershagens BK. Ulf har fått goda medhjälpare till detta.
Styrelsen beslöt
att vi går vidare med planeringen för att byta E-bryggan till våren.
att kostnaden (utom ev handpenning) bokförs på nästa år.
att Börje får ta den gamla bryggan till Fifång om han så önskar.
– 3.4 Hallarna: Reine Andersson berättade
att några små hallplatser är lediga, medan vi har kö till större fack.
att belysningen i hall 13 behöver bytas, men sitter högt och är svår att komma åt.
att han avser att samråda med Lennart Karlsson elen i hall 13.
att hall 6 innehåller små fack. Den borde helst rivas och byggas helt ny om några år.
– 3.5 Område/miljö: Krister Carlsson rapporterade att kommunen har inbjudit till en träff den
25 oktober. Han avser att delta.
Dokumentet om riskhantering är fortfarande under bearbetning. Det finns risker från
motorvägen: rester av trasiga lastbilsdäck kan hamna hos oss. Bilar som åker av vägen kan
också utgöra en risk. Oljerester från vägbanan kan rinna ner i Torpaviken vid kraftigt regn.
Det talas om att vattnet i Torpaviken är förorenat och t.o.m. olämpligt att bada i. Kommunen
planerar att bebygga det gamla varvsområdet och har därför utrett vattenkvaliteten. Man kan
läsa om det på kommunens hemsida.*) Föroreningarna kommer från Scanias industriområde
och från två gamla kommunala soptippar vars lakvatten förr släpptes ut i vår vik.
Slutsats: Vi är oskyldiga! Det är inte båtlivet som förorenar vattnet i Torpaviken.
Vid beställning av t ex el-material ska man vara vaksam. En del firmor tar hutlöst betalt för
materialet som vi kan skaffa själva från lågprisvaruhus som Jula eller Biltema.
Lönar det sig att olja bryggor? Härom tvistar de lärde.
Planering för arbetsdagen den 27 oktober pågår. Krister vill gärna ha förslag till
arbetsuppgifter från de olika sektionerna.
– 3.6 Seglingssektionen: Anders Österberg rapporterade att seglarna gått i vinteride.
– 3.7.1 Ungdomssektionen: Anders påminde om att klubbens båtar måste servas och repareras
för att hålla länge. Man får räkna med en kostnad på ca 25 000 kr. En del kan göras på
arbetsdagen. Några båtar bör säljas, men vi måste först veta vilka scouterna behöver.
– 3.7.2 Sjöscouterna: Martin Dillman rapporterade att scouterna nu övergår till landbaserad
verksamhet inför vintersäsongen. Man kommer då att använda lokalerna i klubbhuset på
onsdagar. Viss navigationsutbildning ingår i programmet för de äldre scouterna. Den kommer
troligen att genomföras i vår.
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– 3.8 Vaktsektionen: Lars Axelsson berättade att vaktlistorna är välfyllda. I somras fick han
dock sända ut ca 30 brev med kallelse till tilldelade vaktpass.
Ulf påminde om att tjuvar är aktiva så här års. Därför är det viktigt att vakterna patrullerar
bryggorna, så att det syns att vi är på plats. Det är förstås ett stort plus att vakterna kollar
förtöjningar så länge det ligger båtar vid bryggorna.
Styrelsen beslöt
att be Lars förtydliga instruktionerna.
– 3.9 Säkerhet och el: Lennart Karlsson var inte närvarande. Frågorna kring riskhantering
hoppas vi kunna behandla på nästa styrelsemöte.
§ 5. Rapporter från övriga verksamheter
– 5.0 Information: Rolf Sallander kunde inte närvara, men rapporterade skriftligen att inget
särskilt finns att rapportera just nu.
– 5.1 Fifång: Börje Persson rapporterade
att länsstyrelsen kom på ett oannonserat besök och var nöjda efter inspektionen.
att vi fick betyget ”Klass 1” och ingår i en större EU-upphandling för naturvård.
att korna, som nu är på fastlandet, var ovanligt feta och fick fraktas i två omgångar.
att länsstyrelsen kommer att ordna med skyddsjakt på vildsvin.
att länsstyrelsen funderar på en helikopterlandningsplats i Norra viken.
att Norra vikens södra del skulle kunna göras tillgänglig för kanotister.
att skötselavtalet framöver ska omförhandlas vart tredje år.
Styrelsen beslöt
att uttala glädje över att Börje fortsätter att hålla kontakten med länsstyrelsens folk.
– 5.2 Axvik: Roger Blomquist var för dagen frånvarande. Jörgen berättade att markägaren har
sänt en ”uppsägning", men inget nytt kontrakt. Så vi ligger lågt tills vidare
– 5.3 Klubbmästare/Stugvärd: Mauritz rapporterade att det finns planer på att renovera de två
yttrre toaletterna och duschen.
– 5.4 Valberedning: Inger Hellström var inte närvarande denna gång. Vi får gärna komma
med idéer till vakanserna efter Seppo Martikainen och Pecca Wickman.
En idé, som valberedningen arbetar med, är att omvandla styrelsekonferensen till ett litet
arvode till styrelsen. Det skulle underlätta rekryteringen av yngre ledamöter i framtiden. Men
vi poängterar att det är upp till valberedningen att komma med ev förslag i denna riktning.
§ 6. Övrigt
– Nya medlemmar: Inget för dagen.
– GDPR: P G berättade i förra mötet 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
Seppo Martikainen
sekreterare
ordförande
*) https://www.sodertalje.se/globalassets/bo-och-bygga/detaljplaner/gallandedetaljplaner/webbkarta/p1687c.pdf sidan 11.
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