Margretelunds Båtsällskap
Protokoll från styrelsemöte 21 maj 2018
Närvarande:

Bo Bethge, Martin Forsman, Hanz Häger, Kent Källvreten, Marcus Magnét
Sten Sjöberg, Johan Stjärebo Bror Welander och Anders Rosenkvist.

1.

GDPR
Martins regelförslag godkändes och läggs på hemsidan. Medlemmarna informeras via
e-post.
Nya medlemmar måste samtycka vid inträde gamla i samband med nästa faktura.
Kassör är GDPR avsvarig.

2.

Ekonomi
Sten S påpekade att Roger stod kvar som firmatecknare hos SEB. Kollas upp.

3.

Medlemsärenden.
Sten Sjöberg meddelade att han ville överlåta sin plats till Marcus Magnét istället för
att hyra ut den, vilket godkändes av styrelsen.
Robert Öberg beviljades att hyra ut sin plats (30) till Jon Möller unders säsongen.
Olle Morell kan överta plats 30.
Stefan Andersson har ännu ej sålt sin båt, den tilltänkta nya ägaren behöver en plats,
beslutades att denne kan få övta platsen om denne blir medlem. Stefan Andersson har
en snipa, föreslagen plats längst in ansåg styrelsen vara olämplig, annan plats kan
tilldelas. Plats 18 ledig. Bror Welander vill byta till tillgängligare plats. Sten och Kent fördelar
platser på lämpligt sätt.
Gifter i marken. Medlemmarna varnas på hemsidan.
Styrelsearbete räknas som arbetsplikt.
4.

Genomgång av bryggor, bodar och markområde.
Anslag med ordningregler sätts upp vid/på bodar. (Bror / Johan)
Bryggor
Mellanpontonen behöver läsas. Bror meddelar stan.
Svag belysning. Glödlampor ersätts med LED. (Kent)
Brandsläckare, livboj och räddningstege placeras vid onyttjat flaggstångsfäste på
mellanpontonen. (Kent/ Johan)
Soptunna tas bort (Kent). Medlemmarna uppmanas att ta hem hushållsoporna.
Pic-nic bord ersätts. (Bror)
Bodar.
Verkstadsboden konstaterades ha otillfredställade elinstallation. Denna kommer hållas
låst tillsvidare.

Förrådsboden disponeras av bryggliggarna, skräp mm tas bort på städdagen. (Kent)
Elbehörig medlem efterlyses för översyn av bägge bodarna.
Låsbommar och lås anpassas så att de passar ihop (Kent)
Markområde
Större delen av ytan är översvämmad vid vårflod.
Landfäste till bryggor och ytan nedan för mastskjulet och jollestället grusas. Stan bör
tillhandahålla grus. Marcus kan tillhandahålla markduk. Gången nedanför bodarna kan
göras tillgänglig med en spång.
Herrelösa jollar avvecklas. Medlemmarna uppmanas att märka sina jollar, märklappar
läggs ut vid bodarna. Omärkta jollar flyttas till särskild plats för senare försäljning.
5.

Städdag. Bryggliggare kallas till städdag 10/6 15 00.

6.

Nästa möte i anslutning till städdagen 10/6

Sekreterare

Ordförande

Bo Bethge

Bror Welander

