
Margretelunds Båtsällskap

Protokol från styre semöte24 januati 2OIl

Närvarande: Fredrik Alexandrow, Stefan Andersson, Bo Bethge, Bo Lindörn, Thomas Norell, Sten Sjöberg,

Johan Stjärnebo och Mats Hugosson

1. Thomas Norel öppnade mötet.

2. Ekonomi
Bo L råpporterade, drygt en mijon i kassan. Bokslut kommer under februari.

Överlämning till ny kassör diskuterades.

3. Rapport från UVF styre semöte 2017 01 19.

Thomås N rapporterade:
George Berggren (UVF kassör och drivande) gör en egen uppde ning av de historika kostnadernå mellan

klubbarna.
Miljöplan håller på att tas fram, skä varå he t genomförd 2020.

Det nya nyckelsystemet ska bestå av ett yttreska skydd samt 5 celler. Johan 5 lämnar ut nyck ar från

omkring den 27 februari.
Budgetförslag samt förslag ti I avgifter för 2017 finns.
Underhål såtgärder för mljöstation, mastsklul, staket mm diskuterades.
Det är tveksamt om UVF ska bekosta rivning av UBS s varvsskjul.

Förs ag till investeringsp ån omfattande låsbyte, motorgrind, sliprenovering, rnastskjul, bottentvått
spolplatta, be ysnlng mm.
Ärsmöte den 6/4.

Stvrelsen (MBS) har förslag på förändringar av UVF stadgar. llvF bör utvecklas tlll en med emsstyrd
förening med direktans utna med emmar.
Ordförande i MBS tar med sig synpunkter på avgifter mm, som framkom på mötet.

Mats H föres og att vi motionerar om att UVF ordförande ska rotera mel an klubbarna. Bes öts att Mats
gör ett förslag inför nästa möte.

StVrelsen (MBS) beslöt att köpa två häng ås til MBS gröna bodar för sommar iggärnå.

4. MBS årsmöte
Budget och verksarnhetsplan ti I nästa möte.
Årsmötet I Solna gymnasium 28-29 mars eLler 4 5 åpril beroende på ti lgång av lokal. Sten bokär.

5. Otillåtet boende.
Det hår uppdagats att en medlem övernattär i sin båt på land. Styrelsen bes öt att til skriva

vederbö.ände ått detta abso ut inte kan tolereras. (skrivnjngen bifogas)

6. ovrlgt
Motioner har inkommit från Hans Häger.

Trailerplater fö. båt på tråiler sommartid.
Att MBS styrelse skå mi drå slnå kråv för att få arbetsro gentemot UVF.

Att Alvikens BK som söker inträde i UBS, ska behandlas välvilllgt av MB5-

Vi tar stäl ing ti I motionernä på nästa möte.
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