
Styrelsemöte i MBS Tisdagen den 18 September 2018 per telefon

Protokoll

Deltagande Bror Welander, Sten Sjöberg, Martin Forsman, Mats Hugosson, Kent 
Källvreten, Johan Stjärnebo, Hanz Häger, Marcus Magnet

1. Ordföranden informerade om UVF och vad som sker. Lilla Essinge båtklubb skall ju flytta till 
oss och i samband med det så har ett antal önskemål från UVF framkommit. Bland annat en 
trailerramp med tillhörande brygga att anläggas  bredvid befintlig ramp och mot vårt område.
Framkom önskemål om att MBS skulle vara med och delfinansiera detta vilket styrelsen inte 
tyckte var relevant av flera orsaker. Beslut efter det att vi får mer information sköts på 
framtiden.

Vidare framkom att UVF haft möte idag med Idrottsförvaltningen angående avtalet. Inga 
beslut hade fattats och det verkar som beslut inte kommer inom detta år. Idag förlängs 
avtalet med ett år i taget tills vidare.

Framkom att UVF fortsatt har problem med sin fakturering av torrsättning/sjösättnings-
avgifter. Några har fått faktura, andra har fått felaktiga fakturor och de flesta ingen alls.

2. Ekonomirapport. Inget väsentligt har tillkommit sedan förra mötet och vi har idag ca 125 TSEK
på våra två SEB konton samt ca 315 TSEK på SBAB. Totalt ca 440 TSEK.

Förslag från Sten om att avskriva de två mindre fordringar som kvarstår i bokföringen om ca 
500 kr godkändes av styrelsen.

3. Momsfrågan diskuterades kortfattat. Vi avvaktar tills dess vi vet mer om huruvida staden 
kommer att momsbelägga sina avgifter.

4. Torrsättning. Allt sker i UVFs regi men styrelsen ombad Sten att tillse att alla våra medlemmar
skulle påminnas via SMS om att de skall besöka UVFs hemsida för ytterligare information om 
dagar/tider för respektive torrsättning.

5. Årsmötesförberedelser diskuterades ( i god tid mao). Beslutades att Sten skall se över vårt 
tidigare förslag till UVF med målet att kunna fatta beslut på årsmötet för att sedan inkomma 
med motion till UVF. Beslut om tidpunkt/plats för årsmötet sköts till nästa styrelsemöte.

6. Inga övriga frågor framkom och mötet avslutades.

Vid protokollet



Martin Forsman


