HELENEBORGS BÅTKLUBB

Protokoll från medlemsmötet tisdagen den 20 mars 2012 kl. 19.00
Mötets öppnande
Peter Fägersten öppnar mötet som inleds med en visning av det senaste inslaget i
ABC-nyheter där klubbens miljöarbete samt det beviljade LOVA-bidraget
uppmärksammades. Därefter fastställdes dagordningen enligt nedan.
1. Miljö
LOVA
Klubben ansökte i höstas om LOVA-bidrag och har blivit beviljade 500 000 kr för
installation av toatömningsstation och spolplatta. Projektet budgeteras till drygt en
miljon kronor och samtal pågår med Stockholms stad om hur resterande finansiering
kan lösas.
Blå flagg
Heleneborgs båtklubb har som första båtklubb i Stockholm tilldelats utmärkelsen Blå
flagg. Blå flagg är en utmärkelse som tilldelas hamnar som uppfyller ett antal kriterier
som rör vattenkvalitet, säkerhet, service och miljö. Läs mer om Blå flagg på
http://www.hsr.se/sa/node.asp?node=41. Du kan ansök om personlig Blå flagg genom
att fylla i svarsprotokollet för Blå flagg. Lämnar du in din ansökan senast den 12 maj
får du lagom till sommarens båtsemester en flagga att fästa i gösstaken.
Miljötillsyn och egenkontroll
Målsättningen med klubbens miljöarbete är att genom medvetenhet minska vår
miljöpåverkan. Att klubbens miljöarbete håller hög kvalitet bekräftades då HBK var
den enda av 15 båtklubbar i Stockholm som klarade miljöförvaltningens miljötillsyn.
På en punkt fick klubben dock en anmärkning och det gällde den om egenkontroll.
Egenkontroll innebär att klubben gör regelbunden uppföljning av vilka produkter och
arbetssätt som förekommer då medlemmarna hanterar sina båtar och att detta
avstämmas mot våra miljöregler och miljöpolicy. Egenkontrollen utgör en viktig del i
ett effektivt miljöarbete.
2. Propositionen
Medlemsmötet fastlår propositionen gällande anmälan om ledig hamnplats med
befintlig lydelse.
3. Hamn och varv
Många av klubbens medlemmar har gått utbildningen för att få tillgång till Träverkstan
och de pengar som inkommit då nycklar kvitteras ut har kunnat återinvesteras i
verkstan.
Brandskyddet på klubbområdet och Idskär har fått en översyn. Brandsläckare har
placerats på valda ställen på varvet och på samtliga bryggor samt på Idskär.
Brandskåpen på bryggorna är försedda med larm för att minska risken för missbruk
och sabotage av släckare.

Kallelse till sjösättning kommer att gå ut i början av april. Assisterande varvschef Max
Lindqvist planerar sjösättningen och eventuell frågor om sjösättningen kan skickas till
sjosattning@heleneborg.se.
Samtliga bryggor behöver få sin årliga städning och tillsyn före sjösättningen och
bryggbasarna är i gång med att organisera detta arbete på respektive brygga.
Stukade pålar i Pålsundet börjar sommartid bli en vana. Alla medlemmar uppmanas att
vara observanta på eventuella incidenter med Strömma kanals delfinbåtar och i
aktuella fall rapportera incidenter till hamnkapten.
Under mars månad blev det klart att klubben kommer få tillgång till delar av det
inhägnade området bakom jollebryggan intill Fördärvet. Marken disponeras idag av
Södermalms stadsdelsförvaltning men genom att klubben bland annat erbjudit sig att
samarbeta kring ungdomsverksamheten upplåter staden nu delar av området för
klubbens verksamhet. Ungdomsverksamhetens kommer därmed att disponera delar av
området men det kommer även finnas plats för andra aktiviteter. Jollebryggans
omdaning tar därför en ny vändning och planerna måste göras om.
4. Ungdom
Planeringen av sommarens ungdomsverksamhet är i full gång. Samarbetet med
Södermalms scoutkår och Rörstrands båtklubb fortsätter och klubben kommer även i
år att kunna erbjuda ungdomar i åldern 11-15 år åtta fullspäckade aktivitetskvällar och
ett helgläger med övernattning på Idskär. Förhoppningen är stor att ungdomar från
HBK ska delta denna sommar.
I och med samarbetet med Södermalms stadsdelförvaltning kommer klubben under
maj månad att ordna en aktivitetskväll för ungdomar som är knutna till stadsdelens
ungdomsverksamhet.
5. Kalendarium
Nästa stora händelse i klubbens kalendariumet är så klart sjösättningen men längre
fram är det bland annat dags för Båtmarknad och Öppning av Idskär. Ta en titt i
kalendariumet så att du inte missar vad som är på gång. Och glöm inte att boka den 25
augusti för Båtklubbarnas dag!
6. Övrigt
Arbetspliktspärmen uppmärksammades och flera medlemmar passade på att teckna
sig. Än finns det dock platser kvar på de fasta arbetsplikterna ifall att du föredrar att
välja dag för arbetsplikt själv, alternativet är att du blir kallad av administratören när
det behövs. Ett exempel på en fast arbetsplikt under våren är den på lördag 12/5 då
bland annat klubbhusets tak ska målas.
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