Norewikens Båtklubb
Protokoll från Årsmöte 2020-03-11
Onsdag den 11 mars kl. 19.00 2020
Tyresö Bygdegå rd, paviljongen
Närvarande: 10 personer (4st från styrelsen och 6st medlemmar)

Tid:

Plats:

Dagordning:

1.

Ärsmötets öppnande
Noretvikens vice ordforande Fredrik Envall öppnar mötet

2.

Fråga om mötet stadgeenligt utlysts
På frågan svarar majoriteten JA. Denna gång gick kallelsen endast ut via FB och hemsidan, vilket
inte gilldades av hela församlingen. Till nästa årsmöte bör kallelsen även skickas ut till
medlemmarna via mail.

3.

Val av:

a. Ordförande
Fredrik Envall valdes
b. Sekreterare för mötet
Mattias Magnusson valdes

Val av Wå justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
Jlirgen Ehrler och Hans Samuelsson valdes
5.

Styrelsens årsberättelse
Fredrik Envall gick igenom årsberättelsen och informerade om:
Klubbstugan har renoverats invändigt med ny köksinredning och vitmålade väggar
Bryggorna har oljats
En container har köpts in för förvaring av last- och skottkärror.
65 uppställda båtar för vinterförvaring på plan
Avgifterna oforändrade
6 protokollförda styrelsemöten har hållits
Sjösättning kommerattske 2-3maj. Samtliga båtarsom står uppställda på plan (ej på trailer)
räknar hamnkaptenen med att man vill sjösätta med kranbilen den helgen. Skulle det av
någon anledning inte funka, så kontakta hamnkapten snarast. (hamnkapten@noretviken.se)
alternativt via telefon, 070-939 72 48.
Arbetsplikt lördagen 16 maj, med efterföljande grillkväll for de som vill och har möjlighet.
Tyvärr har klubben drabbats av en del stölder under året. Bl.a. har en lastkärra blivit stulen
ifrån containern samt ett antal medlemmar har blivit av med sina motorer och drev. Styrelsen
uppmanar alla medlemmar att vara vaksamma och rapportera om man ser något som verkar
awikande till styrelsen samt polisanmäla. Styrelsen uppmanade även medlemmarna att själva
demontera drev/underhus och annat som kan tänkas vara stödbegärligt under
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vintedörvaringen.
Miljöpolicyn som styrelsen arbetat med uppdateras löpande efter dialog med Södedörns Miljö
och Hälsoskyddsförbund. Viktigt att nämna att inga batterier får lämnas vid miljöstationen.
Vi får, under inga omständigheter, kasta hushållssopor i containern på klubben
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5.

Ekonomiskberättelse
Kassören Camilla Ivarsson gick igenom de ekonomiska rappofterna:

.
.
.

.

Klubben har fn 1.045.000 kr i bankmedel
Klubben gjorde ett positivt resultat om23.987 kr från förra verksamhetsåret
Vi har flera stora investeringar som behöver göras denna och kommande säsonger, framför
allt upprustning av kajen samt nya bojförtöjningar (enl. Mats Lindelöf, som deltog under
mötet, så är själva betongfundamentet/mastkranen gediget byggd och torde inte behövas
bytas ut på överskådlig tid, Värre med trall och de yttre träpollarna)
Mats Lindelöf har granskat och godkänt den ekonomiska berättelsen

7. Förvaltningsberättelse

(se verksamhetsberättelse)

Se pkt 6

B.

Revisorernas berättelse
Inskickad och godkänd/undertecknad utav Mats Lindelöf

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beviljad

10. Val av styrelse:

a.

ordförande 1 år
Jan Flinckman

b.

2 ledamöter för 2 år
Mattias Magnusson (sekreterare)
Carl Cederquist (hamnkapten)

c. 3 ledamöter, 1 år kvar
Camilla Ivarsson (kassör)
Anders Robertsson (hamnkaPten)
Fredrik Envall (vice ordförande)

d.

3 suppleanter (vid skrivande stund ej klarlagt om de vill fortsätta)
Johnny Ribohn
Lasse Sandberg

Gabor Molnar
11. Val av revisorer:
I ordinarie revisor
Mats Lindelöf
1 revisorssuPPleant
Jrirgen Ehrler

a.
b.

12. Val av valberedning:

a.

2 ledamöter
Johnny Ribohn och Thomas Nord (vid skrivande stund ej klarlagt om de vill fortsätta)

13. Yal av ansvarig

för mastskjul

Hans Samuelsson

/4. Fastställande av övriga avgifter
Ingen förändring av avgifterna för 2019
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15. Arrendeavtal Tyresö Kommun
Fredrik Envall informerade om de senaste turerna kring arrendeavtalet med Tyresö Kommun. En
kot sammanfattning: Båtrådet har, med mandat från drygt hälften av kommunens båtklubbar,
försökt forhandla fram ett nytt normavtal med kommunen. Trots idogt arbete att utforma ett
avtal, som inte bara handlar om att reglera själva avgiften, valde tjänstemännen att lägga fram
ett mer eller mindre oförändrat (dvs utan att tillmötesgå Båtrådets förslag på ändringaif förslag till
normavtal för beslut hos kommunstyrelsen. Då flera partier opponerade sig om förslåget, som upplevdes som ofullständigt, bordlades förslaget och återremitterades till tjänstemännen. Båtrådet
försöker nu få till stånd en ny förhandling för att påverka innehållet, men äet går trögt. För de
som är intresserade går det att följa deras arbete på Facebook under gruppen tyreso Båtråd.
Fortsättning följer och styrelsen följer Båtrådets arbete,

16. Stölder och

inbrott

Som styrelsen tagit upp tidigare under kvällen, så har klubben haft problem med inbrott och

stölder under hösten 2019 och vintern 2020. Klubben har blivit av med lastkärror och medlemmar
har blivit av med drev och utombordsmoterer. Ärsmötet diskuterade ämnet och kom fram till att
det vore bra om medlemmarna meddelar styrelsen så fort man bli varse en stöld för att kanske
kunna se ett mönster i när de uppträder under året och ge möjlighet att öka närvaron på klubben
dessa tider' Det diskuterades också att medlemmar gärna får dela med sig av sin erfarenhet av
typ aY stöldskydd som fungerat eller inte fungerat för att hålla tjuvarna bofta, eller åtminstone
försvåra for dem.
17. Investeringar 2O2O-2O2L
Styrelsen informerade om de investeringar som klubben har framför sig i form av upprustning av
kajen, elinstallationer, bojar och bojlinor samt eventuellt larm och kameror.
18. Miljöfrågor
Styrelsen informerade om SMOHF:s återkoppling på wiliorapport 2020. De har inte meddelat
några nedslag eller krav som kräver omedelbar åtgärd, men de har kommit med ett antal
rekommendationer. För det första är det på samtliga medlemmars ansvar att ta hand om
restmaterial från vårrustning och annat på lämpligt sätt, antingen på klubbens anvisade platser
(miljöstation, container eller kryocontainer), men ännu hellre transportera det till
återvinningsstationen i Petterboda. När det gäller bottenfärg rekommenderas helst giftfri färg,
men annars hård bottenfärg. Inte självpolerande färger, Dsmedlemmar som fortfarande inte
meddelat vad de använder för färg uppmanas rappoftera det till styrelsen omgående. Om man
inte vet ifall botten målats med giftig och idag förbjuden färg rekommenderaJaft scanna botten
(se Happy boats hemsida) för att ta reda på om botten bör blästras innan målning med godkänd
färg. Om blästring ska utföras skall SMOHF kontaktas innan.
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19. övriga frågor och avslutning
Laddstolpar för bilar och båtar: Styrelsen fick i uppdrag att se över klubbens infrastruktur för
laddning av elbilar och elbåtar, som på sikt kommer att bli fler Framför allt bör man se över
möjlighet till laddning på bryggorna och hur det ska debiteras av medlemmarna.
Vinsch tillmastkranen:bör bytas

utdå den ärväldigttrög och tung. Styrelsen tog på sig att hitta

en ny vinsch.
Justerbar ramp vid mastkran.'en medlem informerade om en smaft lösning för att hantera olika
bredd på segelbåtar vid påmastning i form av en justerbar ramp. Tyresö båtklubb har en sådan
som är tillverkad av GC maskin boathandlingsystems. Styrelsen tog på sig att kontakta
tillverkaren.

Avslutning
Fredrik tackade den decimerade skaran medlemmar i dessa Coronatider for visat intresse och

avslutar mötet
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