
Margretelunds Båtsällskap

Protokollfrån styrelsemöte 15 maj 2017

Närvarande: F.edrik A exandrow, Stefan Andersson, Roger Bergho m, Bo Bethge, Tomas Saagpakk,

Sten sjöberg, Johan Stjärnebo, Richard Söderström och gror Welånder

Föregå€nde protoko

Godkändes.

UVF

Tomås ropporterade från UVF möte.

A vlkens BK har sökt medlemskap i UVF.

Ska skyddet ska förbättras, motorgrind ska instal a eras vid lnfarten

Nva mlljöstationer i containrar ska ersätta de befintllga

Städdågar med ob igatorisk närvaro för såmtllga med ernmar I k ubbarna

MBS styre se beslöt ått styre searbete och annat ideel t arbete lnnom MBS kan

Sjösåttningsproblematik

Problem med okända båtar som Li8ger felakrtikt förtöjda.

Beslöt att al a båtar ska värå märkta. Johan S tar fram en ma för märknlng som

medlemmarna fdre upptagningen.

N/led ernmar som utebllr vid slösättning (upptagnlng ) flera (3) gånger i rad ska få någon form åv påfö jd.

Sjösättningarna är vä ticliga ånser många. Johan S framför önskemå orn start en vecka senare til

varvsgruppen.

Städdagär.

Avglft vid frånvaro deblteras av UVF en igt ista från lohan S {se ovan)

Kontrakt bokföring

Kontraktet med Sten Sjöberg godkändes.

Arbetsgrupp

En arbetsgrupp til sattes för medlemslnfo om varvsreg er, hemsida och ändring av stadgar, för

överensstämme se med UVF. Tornas 5 (sammanka ande) gror W och Sten S utsågs

Förs ag om medlemsinfo och hemsida til nästä styre smöte Förs åg på stadgar klart ti I höstmötet

Övrigt

George B har tagit fram ny ordningsr€gJer för UVF för att motverka anarkin vid sjösättning och

upptagn ng. Styrelsen är positiv tili reglerna men anser ati endast 3 dagår vid UVFs bryggor är väl snålt

Sege båtar ska masta på/av och träbåtar behöver tid att svälla innan de kan f yttas Det b ir mycket

administration för vårvscheferna om de måste godkänna al å dagarna

lohan S tar upp våra synpunkter med varvsgruppen.
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Iv ttas mot st:ddagar.

sklckas ut till

8. Nästa styrelsemöte: Tisdag 5 september 18 30 Värmestugan Maggån.
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