HELENEBORGS BÅTKLUBB Klubbhuset Långholmen, 117 33
Stockholm

Protokoll medlemsmöte tisdagen den 9 september 2014
**Mötet inleds med fagottspel av Emil**

Dagordning
1.

Mötet öppnas av ordförande Carin Mogerud som hälsar alla välkomna.

2.

Till justerare väljs Jonas af Ekenstam och Martin Schedin.

3.

Miljö – Carin Mogerud inleder med att informera om problemen med sophanteringen.
Diskussion på medlemsmötet om orsaker och lösningar. De förslag på lösningar som
diskuteras är:
Ta bort möjligheten till sophantering helt förutom det som är kravställt.
Information till medlemmar i folder, hemsidan och på kärlen.
Större kärl.
Jobba långsiktigt då det kommer komma högre krav lagkrav.
Upplysa medlemmar att HBK behöver visa upp en välvillig sida för Stockholms stad, Skriva
på hemsidan om vilka konsekvenser det kan få för klubben om det inte sköts.
Information på hemsidan med tydliga konsekvenser om medlemmar inte sköter sig
Information vid sjö och torrsättning, organisera i smågrupper och informera.
Visualisera på olika sätt.
Miljöcertifiering
”Karaktärsutskällningar”
Styrelsen ska arbeta vidare med frågan utifrån ovanstående förslag.
- Jan Westin i miljögruppen önskar fler medlemmar till miljögruppen- flera medlemmar
anmäler sig till honom under mötet.
-Varvschef Martin Eriksson informerar om att vattentest genomförts vid slipen med

medelgott resultat- åtgärdsplan är upprättat med Stockholms stad. Varvschef informerar även
om möjligheten till bottentvätt och att det blivit försenade med datum när spolning kan
genomföras. Det kommer mail om det. Varvschef haft möte med Årstaviken segelsällskap
angående blästring av plastbåtar. Mer information om det kommer.
4.

Skrivelser – Förslag på ny vaktordning från vaktansvariga. Förslaget likställer vinter och
sommarvakt, att det blir en medlems ansvar. Skrivelsen med förslaget delas ut på mötet att ta
del av. Beslut fattas under punk 11.

5.

Ekonomi – Kassör, Annette Sunnebo informerar. Verksamhetsåret slut sista september och
det ser bra ut. Avgift för sophantering kommer med i höstens aviseringar. Vädjan från
styrelsen att betala i tid. Mötets medlemmar ger enhälligt sitt stöd i att stadgarna följs och att
förseningsavgiften ska drivas in från de medlemmar som inte betalar i tid.

6.

Hamn - Hamnchef Per Erik Ennerling informerar om förtöjningskampanjen. Förtöjningarna
och responsen när hamnchef kontaktat medlem är under all kritik. Hur godkänd förtöjning
ska vara finns det bilder och beskrivningar på både på anslagstavlan i klubbhuset, vid
bryggorna och på hemsidan.
Bryggorna kommer kompletteras med flera uttag. Bryggbas på brygga 6 har ordnat med
sladdarna så det blir tydligt vem som har vilken.

7.

Varv – Varvschef Martin informerar. Upptag närmar sig och det kommer komma ut
information om torrläggningsplanen. Det blir en ny traktorförare ”Biffen”. För att bringa
ordning i facken för täckställningar kommer numrering av facken genomföras med register
som kopplas till medlem.

8.

Klubbhus – Förhoppningsvis renovera hall och toaletter under hösten. Många uthyrningar.

9.

Ungdom – Ungdomsansvarig Maija Kankaanranta informerar att verksamheten både vinter
och sommar har fungerat väl. Kajplats 18 på Söder Mälarstrand är båtverkstad.
Sommarverksamheten i år har bedrivits tre kvällar i veckan. Det har varit läger på Idskär
med 25 st 10-14 åringar, konfirmander har seglat till Idskär och pluggat förarbevis på
klubben. Vinter verksamhet kommer det bli två kvällar. I veckan. Ungdom har ett samarbete
med scouterna., en ungdomsgård som tar emot ungdomar med särskilda behov, Maria
ungdom och Fryshusets verksamhet Lovely days. Ungdomsverksamheten är nu ägare av en
träbåt, Archimedes campingbåt från 40-talet.

10.

Idskär: Stängning av Idskär på lördag, gärna fler som anmäler sig till arbetsplikten då många
behövs. Många nya medlemmar i klubben har besökt Idskär i år.

11.

Vaktplikt - Förslag ny vaktordning. Fråga från medlem om det är tillåtet att gå ensam. I
tidigare instruktion för vaktplikt står att det krävs två myndiga personer.

Beslut: Kravet om två myndiga personer stryks och medlemsmötet beslutar anta den nya
vaktordningen enligt vaktansvarigas förslag. Se bilaga Ny vaktordning.
-Arbetsplikt-Bättre uppslutning senaste året. Nya konceptet att medlemsfesten på Idskär
slogs ihop med öppningen gav en bättre uppslutning.
12.

Övriga frågor
-Presentation av medlemsenkät. Stapeldiagram över resultatet kommer finnas på hemsidan
heleneborgs.se
Det har inkommit 138 svar (131 fullständiga). Majoriteten av svaren visar på ett positivt
engagemang för klubben. Diskussion uppstår bl a om hur hemsidan kan aktualiseras, hur
styrelsen och funktionärer kan bli mer synliga för övriga medlemmar. Medlemsmötet ger
styrelsen mandat att bearbeta enkätsvaren och återkomma.
-Styrelsen informerar att hemsidan har nya ansvariga webbredaktörer och ska ses över. En
uppmaning till alla medlemmar att fylla den med innehåll. Skicka förslag till
webbredaktor@heleneborgs.se

13.

Mötet avslutas av ordförande Carin Mogerud

VÄL MÖTT!

Sekreterare
Helena Helin

	
  
	
  

Justerare
Jonas af Ekenstam &

Martin Schedin

