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George Berggren var inbjuden och informerade om UVF och vad som sker. De miljömässiga

l. urororanoen

2.

bitarna ligger högt på agendan och då framför allt bottenmålning. Man får inte wätta botten
på bottenmålade båtar på varvsplan och från och med våren 2021 så får inga bottenmålade
båtar sjösättas. Det innebär att bottenmålade båtar som vill ligga kvar måste antingen
blästras rena eller att ftirgen på annat sätt avlägsnas t.ex. genom förgborttaSningsmedel och
skrapa (viktigt iså fall att marken under båten täcks med t.ex. pressening oså man kan ta
hand om den bortskrapade färgen på ett miljömässigt sätt). I förlängningen tittar UvF på

olika alternativ för en framtida båtbottentvätt med borstar.
varvsplanen har uvF idag ettårigt awal på (uvF villfå ett ls-årigt awalför att kunna korrekt
avskirva de investeringar som planeras). Bland de investeringar som planeras kan nämnas att
förlänga slipen med 10 meter, bygga en ramp för upptagning med trailer parallet med slipen
samt förbättra/utöka belysningen av varvsplan.

3. Ekonomirapport. lnget väsentligt har tillkommit boKöringsmässigt sedan förra mötet.
4. Momsfrågan diskuterades och kassören redovisade det förslag på beslut om momsplikt som
inkommit från skatteverket. Förslaget innebär att MBS blir momspliktiga fr o m 1112O!7.
Bakgrunden är att MBs inte anses vara en allmännyttig ideell förening och vi därmed är
skatteredovisningsskyldiga och på det skulle då följa att vi även blir momsredovisningsskyldiga. I vårt fall innebär det att vi skall debitera moms på bryggavgifterna men inte på
medlemsavgifterna. Styrelsen beslutade att man var OK med momsredovisningsplikten men
gav kassören i uppdrag att försöka ändra startdatum till l jan 2018 istället för l jan 2017.

5.
6.

Förslag/proposition till MBS årsmötet an8ående stadgeändringsmotion till UVF
presenterades och godkändes av styrelsen för dragning på årsmötet- Se bilaga.
Ärsmötesförberedelser diskuterades ( i god tid mao). Beslut om tidpunkt/plats för årsmötet
sköts åter i8en till nästa styrelsemöte.

7.
8.

lnga övriga frågor framkom och mötet avslutades.
Nåsta styrelsemöte blir den 14 november 18.30 på Margretelundsvarvet

Martin Forsman

