HELENEBORGS BÅTKLUBB

Protokoll från medlemsmöte tisdagen den 22 mars 2011 kl. 19.00

1. Mötets öppnande
Peter öppnar mötet och mötet fastslår att kallelse till mötet gått ut i tid.
2. Protokolljustering
Protokollet från årsmötet har ej gått ut till samtliga medlemmar. Mötet överlåter till
justerarna att justera protokollet.
3. Skrivelser
Inga skrivelser har inkommit.
4. Ekonomi
Annette ger en kort redovisning av ekonomin och konstaterar att den en är i god ordning. Den goda ekonomiska statusen har gjort det möjligt att betala av det lån som togs
i samband med det stora pålningsarbetet.
5. Hamn
Strömma kanal har stukat en påle i kanalen. Pelle och Hasse har varit i kontakt med
Strömma kanal men det är ännu inte helt klart hur problemet ska lösas.
Pelle och Max arbetar med planeringen av sjösättningen. Kallelse kommer att gå ut
inom kort, cirka en månad före sjösättning.
6. Varv
Vi har en ny traktorförare till årets sjösättningen och alla bör göra sitt bästa för att förenkla arbetet. Det har kommit mycket snö även i år också det har varit färre allvarliga
båthusras. Varvschef uppmanar alla att se över sina hus redan nu för att underlätta höstens arbete med att eventellt modifiera för breda eller långa hus.
Förvaringen för båthusen måste utökas vilket kommer att ske i april. Alla uppmanas
att flytta allt löst privat material som ligger bakom klubbhuset.
Presenningsförvaringen kommer att förbättras. Alla ombeds att i största möjliga mån
ta hand om de pressar som just nu ligger bakom klubbhuset. Detta för att underlätta
arbetet på söndag.
7. Klubbhus
Entré
Arbete pågår med att få till en bra soffa med förvaring i entrén
Element
Nya täljstenselement är installerade i den stora salen i klubbhuset.

Väggrenovering
Väggmålningen kommer att genomgå en renovering under våren.
Ungdomsverksamhet
Klubben fortsätter arbetet kring en gemensam ungdomsverksamhet med Södermalms
scoutkår. Det kommer att ordnas 4 träffar under försommaren och 4 träffar i augusti
med avslutande helgsegling till Idskär första helgen i september. Scouterna har utmärkta ungdomsledare och HBK bidrar med båtar och annat praktiskt. Assisternade
HBK kommer behöva finnas tillhands under ungdomsträffarna. Mer information
kommer senare i april.
Automobilhistoriska
Automobilhistoriska klubben är intresserade av att även detta år hålla sina måndagsträffar hos oss på HBK.
Miljö
Hasse konstaterar att ca 30 st av klubbens 190 båtägande medlemmar nu har individuell blå flagg. Bättre kan vi! Tidigare fanns en fanns en ambition att blåflagga båtklubben men detta är inte längre möjligt.
Mötet är eniga om att vi ska arbeta vidare med miljöarbetet. Hasse presenterar miljöombudets plan för 2011. Bland annat ska möjligheter och förusättningar att installera
spolplatta undersökas. Som en alternativ lösning till egen spolplatta har vi möjlighet
att avtala med Pampas marina om att använda deras spolplatta och toatömning. Bland
närvarande medlemmar finns intresse för att använda Pampas spolplatta inför kommande upptag.
8. Idskär
Fortsätt arbete med diverse projekt. Bland annat ska husen ska förses med sjövatten,
bryggorna rätas upp och repareras samt vassen klippas.
9. Arbetsplikt/Vakttjänst
Jan Westin är med och stöttar Michael med arbetet kring vaktplikten. Tyvärr saknas en
rapport om hur vaktlikten men det framkommer att vi haft besök i båtarna. Det har inte
varit några allvaliga incidenter men besöken skapar ändå obehag. För att minska risken för ovälkomna påhälsningar måste vi undvik att förvara värdefulla saker i båten
och absolut inte ha lösa stegar på uppläggningsområdet.
Janne berättar om den Ersättarlista som nu finns i vaktjänstpärmen. Där kan den som
har möjlighet att hoppa in som ersättare för vakttjänst anmäla sitt intresse.
Medlemmar upplever att vintervakten känns onödig då det inte är så många som rör
sig på området. Vakttjänsten är dock preventiv och det är omöjligt att avgöra om lugnet beror på vakttjänsten eller inte. Resurserna bör fördelas över de månader som är
mest aktiva. Tomas Selander kommer med ett förslag om att kanske utnyttja vår vakttjänst som en del i att låta klubben vara en Säker båtklubb. Tomas återkommer med
mer information i den frågan.
10. Övriga frågor
a) Förslag till ny vaktpliktsordning
Peter läser igenom förslaget stycke för stycke.
Första miningen i avsnittet Villkor får tillägget: Varje vaktpliktig medlem, dock ej
familjemedlem, skall själv ansvara…

Sista meningen i avsnittet Ansvar ändras till: … vem som ersatts på aktuellt vaktpass.
Vaktadministratören ska ta hänsyn till sjukdom vid frånvaro.
Det inkommer ett förslag om att vaktlistor ska kunna var tillgängliga att teckna via
Internet. Jan tar med sig förslaget och diskuterar det med Michael.
Mötet ger vaktadministratörerna i uppdrag att se över möjligheten att gå vaktpass dagtid samt se över periodiseringen.
Vaktordningen fastslås med ovan nämnda ändringar.
b) Förslag till ny arbetspliktsording
I sista stycket av Villkor läggs till: Stödmedlemmar och styrelsemedlemmar har ej
arbetsplikt.
Mötet fastslår arbetspliktsordningen.
c) Proposition 1
Proposition 1 innebär stadegeändringar varför propositionen måste godtas vid två
medlemsmöten. Propositionen antogs av mötet och anses därmed fastslagen.
11. Mötets avslutande
Peter avslutar mötet med att berätta om utmärkelsen Årets båtklubb.
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