
 
 

KOLMÅRDENS BÅTKLUBB KBK 
 

 

Årets första styrelsemöte, måndagen den 11 februari 2019 kl 19.00 i klubbstugan.  

Närvarande; Håkan Löfgren, Gunnel Viberg, Håkan Elm, Rolf Hummelgren, Lars Selevik,  

Andreas Flodin. 

Frånvarande; Zlatan Filipovic, Ulf Negendank 

 

 

§ 1 Mötet öppnas 

 

§ 2 Godkännande av kallelse och dagordning 

 

§ 3 Godkännande av föregående mötesprotokoll 

 Protokollet godkänt 

 

§ 4 Redogörelse för det ekonomiska läget  

Resultaträkning för 2018, ett plus på 81 158:-. Revisionen kommer att göras 

onsdagen den 13 februari. 

Balansräkning 31 januari, kundfordringar, det är tre personer som inte betalat. 

 

 

§ 5 Nya medlemmar 

 Det finns 3-4 nya medlemmar som ligger i kö. 

 

§ 6 Utbildningar (BAS m och K) 

 På förslag v13-14 tis alternativt torsdag. 

 

§ 7 Inför årsmötet 

Årsmötet planeras till den 19:e mars klockan 19:00. 

 Uppgifter: Håkan L bokar lokal. Gunnel tar fram en ekonomisk berättelse för 

2018. Håkan L tar fram en verksamhetsberättelse. Håkan L skickar ut kallelse, 

via mail, till årsmöte med info om att agenda kommer senare. 

Rolf tar kontakt med Kjell Berglund för fika. 

Valberedning, ny styrelse. Ordförande ska väljas om, Håkan L ställer upp för 

omval ett år. En ny suppleant för nyval. Omval av besiktningsman. 

  

§ 8 Läget för ”vattenverksamhet” 

 Ansökan är inlämnad till mark- och miljödomstolen. 

KBK har fått ett föreläggande om att komplettera ansökan med bl. a. hur mycket 

KBK lagt ned i material och arbete för hamnen. Vågbrytaren, utanför 

”småbåtarna”, har vi inte rådighet över. Yrkandet ska specificeras. Det ska 

finnas en teknisk beskrivning av bottenbeskaffenhet etc. 



 

§ 9 Arbeten i hamnen 

 Vindflöjeln behöver åtgärdas, nytt rör behövs. 

 Rensning av sly. 

 Grusning. 

 Svetsa rör till y-bommar. 

  

 

§ 10 Båtar på land  

 Skrivelse är skickat till de som har båtar på land. 

  

§ 11 Övriga frågor, bl.a. bidrag från SBU 

 Söka bidrag för y-bommar, ersätta de stolpar som finns. Håkan L kollar upp 

information hur man ansöker om bidrag. 

 Nya däck är beställt till traktorn. 

Ny vattenpump, Pelle O kommer fixa det. 

 

Håkan E tar fram underlag för GDPR. 

  

 Arbetsdag lördagen den 30:e mars, 09:00. 

 

 Förslag på att KBK tar ut en administrativ avgift för nycklar istället för 

nuvarande system. 

 

§ 12 Nästa styrelsemöte 

 Måndagen den 8 april, 19:00. 

  

 

 

 

Väl mött. 

 

 

Håkan Löfgren 

Ordf. 


