
Margretelunds Båtsällskap

Protoko I från styrelsemöle 22 fehtuat|2017

Närvarånde: Fredrlk Alexandrow, Stefan Andersson, Bo Bethge, Bo Lindörn, Thomas Norel , Tornas

Säägpakk, Sten Sjöberg och lohan Stjärnebo.

1. Föregående protoko I godkändes efter någrä förtyd iganden införts.

2. Ekonomi
Bo L rapporterade, drygt en miljon i kassan. Bokslut och revision beräknas vara klara under kommade

veckå

3. Rapport från UVF

lnga möten har hållits sedan värt förra mbte. (Möte i morgon.) Våra motioner ska presenteras.

Thomas N har utsetts ti lvice ordförande i interims styrelsen.

4. MBS årsmöte 28/3 I Solna gymnåsiunr 18 00.

Förs ag på kalielse presenterades.

George Berggren inleder med presentation om UVF i max 45 minuter. Styrelsen funderar på lämpLigå

frågor til llVF (mejlas tlLl Thomås N)

Verksamhetsplån diskuterades; upprustad ei och vatten önskas på bryggorna Thomas N 8ör förslag till
nästa möte.
Budget; samma bryggavgifter som tidlgare.
Diskution om städdagar I

Avgift vid ej utförd arbetsplikt.
StV.elsearbete mm bör inräknas i arbetsplikten.

Arvode tlLl styrelsen ej aktuellt men vlssa tjänster bör kunna köpas in.

Konstaterades att styrelsen våljs på årsmötet och konsituerar sig själv.

Vi lör "q år arr vålbereo.in8e- lvårelår.
Handlingår om årsmötet ska äggas ut på hemsidan minst 10 da8år före mötet.
Sten skickar ut kållelse med dagornlng via e post.

5. Oti låtet boende.

Vederbörande har tjllskrivits och svarat att det inte kommer att upprepas och bek ågår det inträffade
(Svaret bifogas).Vi anser att ä.endet är utagerat.

6. nbrott
Hå har klipps upp i staketet mot vägen och tre motorer har konstateras stulna. Johan S berättade att
IJVF har vidtalat Securitås och att en larmslinga ska installeräs.

7. Nycklar.
Nvcke utlämning påbörjad. Prob em rned ätt e post från Johan S hamnat bland skäppost. lohan är

til gängLig för nyckelutdelning från och med nu.

Bes utades att varvschefen kan bes uta orn til fälljg tlllgång til körgrinden.
Häng ås til bodärnå år bestållda. (Behövs även ti lgröna vaenarna)

8 Bottenfärger
(punkten tås upp på nästa möte)

9 Övrigt
Motioner från H Häger: styrelsen förordar att motionerna om trailer och Alvikens BK överlämnas till UVF.

Motionerna läggs ut på hemsidan.



Hemsldan bör uppdateras. Vem som skå ansvara för vilken information som ska finnas, hänskjöts till nya

styrelsen.

En medlem vi!l överföra sin båtplats till sin dotter, styrelsen beslöt godkänna detta.

Kommåde mötenrVärmestueån 20/3 18 30

Sekreterare Ordförande
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