Margretelunds Båtsällakap
ProiokolLfrån styrelsemöte 20 mars 2017

Nårvarander

Fredrik Alexandrow, Stefan Andersson, Bo Bethge, Bo Lindörn, Thomas Norell,
Tomas Saagpakk, Sten Sjöberg och Johan Stjärnebo.

1.

Thomas Norell öppnåde rnötet.

2.

Föregåendeprotokoligodkänd€s.

3.

Ekonomi

till UVF.
till ett redovrsn ng5program.

Bo L rapporterade. HåJlhyra ej krediterad av UVF, resterande belopp överfört
Bas K är inte så bra som redovisnjngssystem, filerna bör kunna överföras

4.

HåC€rs motioner- ev övrigt inför årsmötet.

Det har framkommit att motionerna formellt inte kan sklckas vidare direkt till UVF.
Trailerplatser, vi år posltiva till att UVF utrederfrågan.
Relationen MBS-UVF. Oå sammarbetet går bättre nu anser vi att frågan är överspelad.
Alvikens BK. Vi anser att vi inte kan ta ställning förrän en formel ansökan jnkommit.
lnget övrigt inför årsmötet.

5.

Rapport från UVF styrelsemöte 2017 03 15.
Thomas N rapporterade:
Oro för att UVF ska skattebeläggas. Olika åtgärder diskuterades för att minska risken. (MBS styrelse tror
att ombildning till en båtklubb med direktanslutna båtägare vore bra)
Ändring av UVFS stadgar är föreslagna. Skrivningen att utomstående båiar kan torrsättas tas bort. 515
om obetada avgifter och 516 om upplågd båt ska sjösättås tillkommer. MBS styrelse år positiv till
ändringarna även om skrivingen kan vara tydligare.
8ättre överenstämmelse mellan UVF och MBS stadgar måste tillkomma.
Båthallen diskuterades, nuvårande avgift blirtroligen för å9.
Bottenfärger och eventuell spolplattå diskuterades.
Våra motioner behandlades. Till direktanslutning rekomenderades avslag medan man var positlv till

roterande ordförande.

67.

lnför UVF's årsmöte
MBS styrelse föreslår Måts Hugosson tillrevisor i

|JVF

övrigt
Styrelen beslöt att endast sommarliggarna ska ha behörighet till bodarnå.
En av stadens pontoner är sliten, Stefan A kollar vattenstådet i denna.
Bås K: uvF verkar hå möjlighet att kolla MBS konto. Sten 5 ko lår upp.

8

Kommande möte.
Konstituerande mdte föreslås måndag 3/4 18.30 på Maggan.
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