
 
 

KOLMÅRDENS BÅTKLUBB KBK 
 

 

Styrelsemöte 10 december 2018 kl 18.00 i klubbstugan.  

Närvarande, Håkan Löfgren, Lars Selevik, Ulf Negendank, Rolf Hummelgren, Magnus 

Hovberg, Gunnel Viberg. 

Frånvarande, Zlatan Filipovic; Håkan Elm, Andreas Flodin 

 

 

§ 1 Mötet öppnas 

 

§ 2 Kallelse och dagordning godkändes. 

 

§ 3 Föregående mötesprotokoll godkändes. 

 

§ 4 Redogörelse för det ekonomiska läget, ekonomin är bra i klubben. 

 Förslag på att göra om nyckelhantering. Förslaget är att man får köpa sin nyckel 

och att nyckeln efteråt lämnas tillbaka till KBK. 

Faktura är skickat till kommunen för vatten och el. 

Faktura ska skickas till Svenska sjö för att få ersättning för banner som finns på 

klubbens hemsida. 

 

§ 5 Nya medlemmar 

 Inga nya medlemmar för tillfället, fyra stycken står i kö. 

 

§ 6 Läget för ”vattenverksamhet” 

 Håkan och Anders kommer se till att ansökan kommer in innan årsskiftet. 

 

§ 7 Arbeten i hamnen  

 KBK bör ta kontakt med kommunen angående risk för träd som kan blåsa 

omkull på klubbens egendom eller båtar. Håkan skickar brev till kommunen. 

  

 Lagning av rör för y-bom. 

 Påbörja arbete med att ersätta stolpar till y-bommar. Behöver påbörja arbete med 

fästen till y-bommar innan stolpar tas bort. För att göra detta jobb behöver vi ha 

en långsiktig plan för att hantera kostnader för arbetet. 

 

 Vi behöver förbättra vägen från plattan till grusplan för att göra det mer plant för 

kranbilen. Styrelsen ser inget hinder till att köpa in grus. 

 

   

 



§ 8 Övriga frågor  

Dekal på bilarna, styrelsen kommer göra ett utskick i vår angående detta. 

 

 Toatömning, kommunen har tagit fram olika förslag som har skickats till 

Sandvikens båtklubb och KBK. 

 

 I klubbstugan kommer vi att sätta upp kartor där sommar- och vinterplatser är 

utmärkta. Till dessa kommer listor med namn och telefonnummer sättas upp.  

 

§ 9 Nästa styrelsemöte 11 februari 2019, kl19:00. 

 

 

 

 

Väl mött. 

 

 

Håkan Löfgren 

Ordf. 


