Margretelunds Båtsällskap
Protokoll från styrelsemöte 6 januari 2018
Närvarande:

Stefan Andersson, Roger Bergholm, Bo Bethge, Tomas Saagpakk, Sten Sjöberg,
Johan Stjernebo och Bror Welander

1. Föregående protokoll
Godkändes.
2.Nya ordningsregler
Rogers förslag antog med förslagna kompletteringar. Sten vidarbefodrar underlag till Anders R
för hemsida
3.

Ekonomisk rapport
MBS har gått med underskott 2017 men likviditeten är fortsatt god. 26 000 kr i ej inbetalda
avgifter
från medlemmarna saknas. UVF fakturering av vinterplatser har varit större än
vad MBS fakturerat
sina medlemmar pga olika beräkningsmodeller UVF kommer från och
med nästa vinter fakturera
MBS's medlemmar direkt.
Bokslut skickas ut till styrelsen senast 31 /1.
Styrelsen godkände UVFs fakura nr 17068 (621 325 kr) för betalning.
4.

UVF
Problem att göra större investeringar med 1-årsavtal.
Undertecknad redogorde för informationsmöte med idrottförvaltningen 17 december.
Johan S utsågs till säkerhetsansvarig för MBS.
George Berggren godkänns som medlem i MBS för att kunna få tillgång till Bas-K.

5.

Årsmöte
Möte beslutades hållas i Solna Gymnasium 27 eller 20 mars. Sten S bokar.
Tomas S gör förslag till verksamhetsberättelse för 2017. Sten S gör förslag på
verksamhetsplan
2018 till nästa styrelsemöte.
6.

7.

Avgiftshöjning.
Styrelsen förslår preliminärt följande avgifter:
Medlemsavgift
350 kr (200 kr)
Nyckelavgift
350 kr (250 kr)
Bryggavgift
500 kr/m (400 kr/m)

Märkning av båtar
Många båtar är fortfarande omärkta. Några är dessutom otäckta vilket är ett krav från
staden.
Johan S kollar upp märkning och mått på täckta båtar.

8.

Övriga frågor.
Roger B som tidigare meddelat att vill lämna styrelen, meddelade att han kan fortsätta
mandatperioden ut (2019) om Aquameter AB övertar allt löpande arbete. Detta godkändes.
En spec på styrelsens arbetuppgifter ska tas fram.

En medlem som har två båtar betalar endast för den ena. Detta på grund av att
medlemmen ej skickat in ett regristreringsformulär för den aktuella båten, trots flera
påstötningar. Beslöts att
skicka ett brev med hot om rättsliga påföljder, om ej
regrestrering sker före 31/1. Bosse B.
Stig Meijers båt är borttagen från området.
Livbojar och räddningsstegar till MBS köps in i samordning med UVF.
Revoveringsplan för båt som ska stå på land under sommaren måste vara inlämnad före
sjösättning.
Nästa möte 13 februari 18:30 Sjöpavillionen Alvik.
Sekreterare

Ordförande

Bo Bethge

Tomas Saagpakk

