
 
 

KOLMÅRDENS BÅTKLUBB KBK 
 

 

Protokoll från styrelsemöte 2019-04-08 
 

 

§ 1 Mötet öppnas 

Håkan hälsar välkomna och särskilt till Rolf, första mötet  

 

§ 2 Godkännande av kallelse och dagordning 

Godkännes 

 

§ 3 Godkännande av föregående mötesprotokoll 

Det har varit arbetsdag, vindflöjeln står som en punkt som inte åtgärdats. Några nya rör till 

y-bommar behövdes inte. Håkan L har inte kollat bidrag till y-bommar. Håkan E ska ta fram 

ett underlag för GDPR – ej gjort. 

 

Protokollet från det extra medlemsmötet – Frågan om nyckel depositionen saknas. 

 

Protokollet godkänns. 

 

§ 4 Redogörelse för det ekonomiska läget 

Det ekonomiska läget är bra. Gunnel går igenom medlemmar som inte har betalat. 

Diskussion om vad vi gör med medlemmar som inte betalar.  

• Endast medlemmar: Stryker och kräver tillbaka nyckel.  

• Medlemmar som har båtar får inte lägga i sina båtar om de inte har betalt. 

 

Beslut ang. nyckeldepositionen ska tas på extra medlemsmöte. 

 

Avgifter för 2019. 

 

Kassören redogör för sommar och vinteravgifter och hur detta fungerar för året. 

 

§ 5 Nya medlemmar 

Rolf registrerade fem nya medlemmar. 

 

§ 6 Läget för ”vattenverksamhet” 

Nu börjar frågan kanske komma till sitt slut. Håkan redogör kort för historiken då vi har en 

ny styrelsemedlem. Håkan redogör att de har kompletterat 10 av 11 punkter. Nu har klubben 

fått ett servitut på vågbrytaren. När Håkan L får den så skickar han in den och för 

hoppningsvis är ansökan komplett. 

 



§ 7 Arbeten i hamnen  

Vi fick allt utom prickarna gjort. Hasse har lovat att ordna prickarna.  

Vi måste ordna flaggstången.  

Vi borde skaffa en skopa till traktorn men det får vänta tills efter vi vet utfallet av 

vattenverksamheten. 

 

  

 

§ 8 Inför sjösättningarna 

Sjösättningarna: Rolf fick ett sms från chauffören att han inte kan köra 27:e. Han ordna en 

annan chaufför. 

 

Last bilen har fått problem medbromsarna. Anders jobbar på att få någon som kan laga den 

till sjösättningen. 

 

Grillfest 27/4. 

 

 

§ 9 Erfarenheter efter årsmötet 

Inget särskilt 

 

§ 10 BAS-kursen. Slutsatser 

Håkan, Rolf, Lasse och Gunnel var på BAS-kurs. För mycket korvstoppning. Svårt att fånga 

upp det som var viktigt. Håkan föreslår att de som deltog sätter sig en kväll och sammanfattar 

vad vi vill vet/lära oss mer och hur vi tar frågan vidare. 

 

§ 11  Latrintömning på Sandviksbryggan 

Gemensamt projekt med Sandvikens båtklubb.  

KBK var förelagda att ordna en tömningsstation. Kommunen har byggt den för gästande 

båtar. 

 

Båtklubbarna har erbjudit sig att vinter/sommar-ställa pumpen men kommunen har inte hört 

av sig om hjälp. 

 

§ 12 Övriga frågor  

Ersättningen till Kjell Berglund för hans insatser vid våra arbets-/sjösättningsdagar 

diskuterades. 

 

Inga övriga frågor 

 

§ 13 Nästa styrelsemöte 

2019-06-10 19:00 i Klubbstugan 

 

 

Vid pennan 

Håkan Elm 


