Södertälje Båtsällskap
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 7, 2018-11-06 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
Roger Blomquist
Anders Österberg
Lars Axelsson
Lennart Karlsson
Inger Hellström
Övriga:

Per Göran Traung
Per-Arne Wickman
Rolf Sallander
Martin Dillman
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
Axvik
Suppleant, segling
Vakttjänst
Säkerhet
Valberedning
Ledamot
Suppleant
Information
Sjöscout
kansliet
kansliet

§ 1. Mötet öppnas, dagordning fastställs
V ordförande, Lars Wigren, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
Föreslagen dagordning godkändes.
§ 2. Föregående protokoll
Protokollet från 2018-10-02 var justerat och klart, och godkändes.
§ 3. Rapporter från sektionerna
– 3.1 Kassör: Jörgen Gustafsson rapporterade att han bokfört t.o.m. september. Vi följer
budget ganska väl. Besluten från förra styrelsemötet är inlagda i det budgetförslag vi
förelägger klubbmötet i morgon. Nytt el-avtal med fast pris över vintern har tecknats.
– 3.2 Båthanteringen: Mauritz Forsström rapporterade att nästan alla båtar är uppe på land.
Dock, en medlem har köpt en begagnad båt och kan inte ta av masten. Den har rostat fast.
Mauritz hjälper honom med råd och dåd.
En annan medlem vill ha båten i sjön, men ligga kvar vid G-bryggan. Det är inte tillåtet. Han
måste följa sällskapets regler, eller flytta båten från vårt område. Mauritz meddelar detta.
Särskilt kontrakt skrivs med alla som vill ligga i sjön över vintern.
Luftledningen till stora grinden kommer att grävas ner i samband med andra arbeten i vår.
(Det besvarar motionen som inlämnats till styrelse/årsmöte.) Innan vi lägger båtar med mast
på norr om hallarna ber vi Mauritz kolla i kontraktet och ev med Banverket om det finns
restriktioner under järnvägsbroarna.
Elen till bryggorna C-G kommer att stängas av under vintern.
Jörgen tog upp frågan om stora båtar som övervintrar i vår hamn. Han misstänker att vi,
oavsiktligt, konkurrerar med gästhamnen. Det vill vi inte. Alltså bör vi höja vinteravgiften för
stora båtar till det dubbla.
Styrelse beslöt
att be Jörgen formulera ett förslag om höjd vinteravgift för stora båtar till klubbmötet.

– 3.3 Hamn/bryggor: Ulf Oscarsson rapporterade att E-bryggans bommar är upptagna. Den
nya bryggan beställs efter klubbmötet i morgon.
– 3.4 Hallarna: Reine Andersson berättade
att innehavarna till några stökiga hallfack fått uppmaning att städa upp.
att belysningen i hall 13 och 14 har fixats. Krånglande lysrör utgör en brandfara.
att gavlar och presenningar på hall 8 är åtgärdade.
att elverket borde kollas/repareras eller säljas. Roger håller i ärendet.
– 3.5 Område/miljö: Krister Carlsson rapporterade att han deltagit i den miljöträff som
kommunen inbjöd till den 25 oktober. Han rapporterade också …
att farligt avfall är olja, glykol, filter och batterier. Olja och glykol ska separeras.
att vi har rensat spolbrunnen vid kranen och därvid forslat bort ”tvättvatten".
att vi har erbjudit oss att vara värd för ett nytt möte om farligt avfall till våren.
att SBU har miljökonsulenter som vi med fördel skulle kunna inbjuda i vår.
att miljöplanen är på gång. Den blir ett viktigt dokument.
att han har upprättat en pärm med alla våra miljö-dokument. Den ska förvaras på kansliet.
att arbetsdagen gick bra. Mycket blev gjort.
att en vinkelslip saknas. Om den inte kommer till rätta får vi skaffa en ny.
Dokumentet om riskhantering delades ut. Krister avser att lägga till en not om att
föroreningarna i vattnet, enligt kommunens utredning, kommer från Scania, och inte från våra
båtar.
Krister föreslog att vi ordnar med tre extra tunnor för att separera farliga vätskor.
– 3.6 Seglingssektionen: Anders Österberg rapporterade att ett uppstartmöte för flera
båtklubbar planeras före jul. Då ska nästa sommars seglingar planeras.
– 3.7 Ungdom/Scouter: Anders berättade att ett arbetslag kommer att ta hand om
ungdomarnas båtar. De kommer att kallas samman inom 14 dagar.
– 3.8 Vaktsektionen: Lars Axelsson berättade att bara 11 vaktpass återstår att fylla. Det är
normalt så här års, och brukar ordna sig. Några, som haft svårt att hitta lämpliga lediga pass,
har i stället valt att boka dubbla sommarvakter. Möjligheten till 3:e person på ett vaktpass ,
som beslutades vid årsmötet, har inte behövt tillämpas. I vaktrummet finns numera också
flytvästar att låna. Bra att veta om man vill inspektera hala och mörka bryggor.
– 3.9 Säkerhet och el: Lennart Karlsson berättade att han samarbetar med Krister kring
dokumentet om riskhantering. Ev kostnader ska beslutas av styrelsen. Han hoppas att
styrelsekonferensen i vår kan göra slutjusteringar.
Vissa elcentraler är belamrade med skräp. Det innebär en fara och Lennart avser att sätta upp
skyltar med maning att hålla rent kring el-centralerna.
– 3.10 Information: Rolf Sallander kunde inte närvara, men det nämndes att vissa länkar på
hemsidan inte fungerar.
Peter Sjölin arbetar med en ny version av hemsidan, men det är ännu inte färdigt.
– 3.11 Fifång: Börje Persson rapporterade
att länsstyrelsen varit på besök och planerar ytterligare besök i år bl.a. för att fälla skog.
att en markbrand har härjat vid dansbanan. Branden är nu släckt.
att vågbrytaren ska flyttas.
att den nya farleden är försenad ca ett år, men man har våra synpunkter i åtanke.
att vi ännu inte kan få besked om vad man kan göra för att skydda hamnen på Axvik.
att svallen från den nya leden kan förväntas bli stora, men att sjöfartsverket har oss i åtanke.
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– 3.12 Axvik: Roger Blomquist rapporterade att Axvik sover vintersömn så här års.
Jörgen berättade att markägaren har sänt en ”uppsägning", men inget nytt kontrakt. Så vi
ligger lågt tills vidare
– 3.13 Klubbmästare/Stugvärd: Mauritz rapporterade att det finns planer på att renovera de
två yttre toaletterna och duschen, men att stora investeringar får vänta till E-bryggan är betald.
SKBF vill hålla en kurs hos oss. De är naturligtvis välkomna.
§ 4. Rapport från valberedningen
– 5.4 Valberedning: Inger Hellström rapporterade att valberedningen avser att föreslå
klubbmötet att höja styrelsearvodet. Det skulle underlätta rekryteringen av nya, yngre
ledamöter och funktionärer. Även ersättningen för arbete utöver arbetsplikten bör höjas från
75 till 150 kr/tim. Man vill också föreslå att arbets-och vaktplikt får samma pris: 1 000 kr.
§ 5. Klubbmötet
5.1 Motion: Den inkomna motionen om att ta bort luftledningen behöver inte tas upp på
klubbmötet eftersom vi redan vet att luftledningen kommer att grävas ner.
5.2 Sektionsledare på klubbmötet: Ordföranden gjorde ett upprop för att utröna vilka som
kan delta i morgon kväll. Det befanns vara tillräckligt många.
5.3 Övrigt: Listor med deltagare i arbetsdagen finns i original hos Krister Carlsson.
§ 6. GDPR
– PG har skrivit ett förslag till integritetspolicy: Den har varit utsänd till styrelsens
medlemmar, som lusläst noga och funnit allt vara gott.
Styrelsen beslöt
att anta den föreslagna integritetspolicyn.
att uppdra åt Birger att se till att den publiceras på vår hemsida.
§ 7. Övrigt
- SKBF har möte den 17 november. Mauritz deltar från oss.
- Seppo Martikainen önskar bidrag till årsberättelsen, före 1 dec och helst i Word-format.
§ 8. Mötet avslutas
Ordförande Lars förklarade sammanträdet avslutat.
Södertälje dag som ovan

Justeras:

Birger Möller
sekreterare

Lars Wigren
ordförande
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