Till styrelsen i Margretelunds Båtsällskap.
Jag skulle vilja lämna in två motioner till MBS årsmöte 2017.
Vet inte om detta är för sent, men jag hoppas ändå att detta kan hanteras.
Trailerplatser på varvet
Jag vill att MBS organiserar trailerplatser på området för båtägare som vill ha sin båt på trailer med access året om
Jag kan erbjuda mig att hjälpa till med att organisera detta och att hitta en modell för regler och betalning
Om detta anses vara en fråga för varvsföreningen så motionerar jag om att frågan skickas vidare till varvsföreningen.
Därför motionerar jag om:
- att MBS årsmöte uppdrar till styrelsen eller klubbens representanter i varvsföreningen att verka för att organisera
trailerplatser för de som vill ha det.
Lös konflikten i varvsföreningen
Det är med sorg som jag ser att den nystartade varvsföreningen har svårt att verka på grund av konflikten mellan
klubbarna.
Jag har egen erfarenhet av att vara i en liknande konfliktsituation ute på varvet i Lövsta där verksamheten blev lidande
på grund av onödig maktkamp.
Varvsområdet är tillställt oss från staden för båtlivets bästa. Därför bör vi agera för båtägarnas bästa och för att få en
fungerande verksamhet i första hand och då avstå från att agera på ett sätt som gör att verksamheten blir lidande för att
man vill ha större inflytande. Det är båtfolk från alla klubbarna som är med i varvsföreningen och det är väldigt troligt att
arbetsro skulle få varvsföreningen att uppfylla stadens mål med utarrenderringen och båtägarnas behov av
vinteruppläggningsplats och servicevarv.
I samma anda så bör Alvikens Båtklubbs (ABK) ansökan om medlemsskap i varvsföreningen stödjas då det redan är
många från ABK som har eller vill ha plats på området.
Därför motionerar jag om:
- att MBS årsmöte ger sina representanter i varvsföreingen i uppdrag att fokusera på verksamheten i varvsföreningen,
söka samförstånd med de andra klubbarna och släppa maktkampen om propotioneligt inflytande.
- att MBS årsmöte uppdrar till sina representanter i varvsföreningen att verkar för att Alvikens Båtklubb (ABK) ska bli
fullvärdiga medlemmar i varvsföreningen
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