
Margretelunds Båtsällskap

Protokoll från styrelsemöte I december 2016

Närvarande: Stefan Andersson, Bo Bethge, Bo Lindorn, Thomas Norel , Sten Sjöberg, Johan Stjernebo

1. Förgående protokoll.
Förgående protokoll samt tidigare protokoll godkändes.

2. Ekonomisk ställning
Fo.tfarande god även om skuld till UVF beaktas.
Två medlemmar med båtar pa land som ej betalt. Stefan A ska försöka kontakta vederbörande.
Upprustningsförslag för bryggplatserna (ei mm) tas fram av Sten S i sarnråd med bryggliggarna.
Beslöts om oförändrad avgift for bryggplatserna f 2017.

3. Rapport från UVF fullmäktigemöte 9 nov
Mats Hugosson nävarande (Thomas N fast isnön),
Stadgarna ändrade: Ett årsmöte ersätter två fullmäktigemöten. Pa.agraf om uteslutning av
medlemmskiubb antogs med annan tydligare formule.ing än det tidigare förslaget.
En interimsstyrelse med ny kassör men övrigt samma som tidigare till sattes fram till ärsmötet.

4 UVF styrelsemöten 23 nov och 09 dec.
Tomas S resp Thomas N närvarande från IVIBS. Thomas N rapporterade:
Ny hemsida med ordnings och miljöregler är uppstadad.
Nytt låssystem av skalmodel med programmeringsbara nycklar är beslutat. Se nedan .

Den sjunkna båten och de bl"unnabåtarna ska bortföras. Boende inom varvsområdet diskuterades.
Nya miljöstationer ska ordnas. Sten S slutar som ekonomiansvarig från årsskiftet.

5 Avgift till UVF 2015/16.
Beslöts att avgiften (ca 360 000.-) regleras till ärsskiftet.

6. Städdagar.
Beslutade att samverka med UVF med städdagar torsd '18/5 kl 18 och lörd 2/9 kl 10. Johan S gör ett
förslag på hur arbetet ska fördelas mellan medlemmarna.

7. Nyckelbyte
Johan S har kontakt med Kenneth B som sköter låsbytet. Johan kan vara tillgänglig på varvet för att
dela ut nycklar till medlemmarna. 250 kr per nyckel betalas in på postgirot i efterhand.
Viktigt att medlemmarna informe.as i god tid innan bytet

8 l\.4edlemsmote / Arsmöte.
lvledlemsmötet ställs in. Arsmötet hålls islutet av Tnars.

9. Övrga frågor.
lnga

10. Nästa styrelsemöte tidagen 24januari2017
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