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PROTOKOLL

Båtrådet
Nr 2 / 2005
Tid: Torsdag den 2 juni klockan 16.00.
Plats: Båtfärd runt Lidingö bl a med besök vid de klubbar där ny- och reinvesteringar
har gjorts under vintersäsongen. Sammanträdet hölls ombord och båtförbundet bjöd på
en enklare måltid. Åter vid Bosön 19.20.
Närvarande:
Carl-Johan Gestrup
Bo Knutsson
Malin Ohlsson
Kurt Dietman
Bengt Andersson
Olle Hult
Lars Tideström
Åke Nygren
Anne Gilbert

ordförande

sekreterare

Förhinder att delta i dagens sammanträde har meddelats av Bengt Gärde, Lars
Östervall, Erik Heribertson, Karl-Erik Eriksson och Henning Wingård.

Justering: Bengt Andersson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Föredragningslista: KuF 2005:28

Protokoll 02-2005

Ärenden

§ 1.01
FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL
Ordföranden gick igenom protokoll nr 1/2005 som därefter lades till handlingarna.

§ 1.02
DISKUSSION KRING GÄLLANDE BÅTAVTAL OCH AVGIFTER FÖR ATT HA
BÅT I LIDINGÖS SMÅBÅTSHAMNAR
Diskussionen kring gällande båtavtal som inleddes vid föregående sammanträde
fortsatte. Båtförbundet har haft frågan uppe vid sitt möte den 30 maj och har för avsikt
att åter diskutera eventuella förändringar i avtalet med klubbordförandena vid ett möte i
september. Ordföranden förklarade att han och v ordf är beredda att personligen komma
till det mötet.

§ 1.03
BÅTKÖN – REGLER, INFORMATION OCH HEMSIDOR
En arbetsgrupp har på båtrådets uppdrag arbetat fram ett förslag till reviderade köregler
och ny text till klubbarnas och stadens hemsidor. Förslaget presenteras för båtrådet.
Samtliga representanter tyckte att det nya förslaget var bra och uppdrog åt Lars
Tideström och Anne Gilbert att finslipa de sista detaljerna. De reviderade reglerna för
båtkön ska fastställas av kultur- och fritidsnämnden och länkarna till båtklubbarnas
hemsidor godkännas av stadens informationsavdelning. Den officiella listan över
klubbarnas kontaktpersoner hålls i fortsättningen aktuell av båtförbundet.

§ 1.04
ÖVRIG INFORMATION
a) Lägesrapport renovering av konsolbryggorna i Askrike, Brevik och Käppala
b) Lägesrapport utbyggnad av Sticklinge Udde båtklubb
c) Utbyte av H-bryggan i Brevik, bygglov för utökat arrendeområde och ponton
d) Utökat arrendeområde vid Lidingö båtklubb
e) Ansökan från Lidingö Båtklubb om att få ha bojarna kvar i vattnet vintertid
f) Skrivelse från Lidingö Roddklubb ang tävlingar i Kyrkviken 20-21 augusti
g) Länsstyrelsens beslut gällande vattenskoteranvändning i Stockholms län
Informationen under a) till g) lades till handlingarna.
Gällande punkt e) ansåg båtrådet det lämpligt att samtidigt se över andra avtal där
klubbarna åläggs att ta upp bojarna vintertid. LSS har av kultur- och fritidsförvaltningen
uppmanats att lämna in en ansökan om dispens från regeln.
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§ 1.05
ÖVRIGA FRÅGOR
a) Statistiska centralbyrån har på uppdrag av Sjöfartsverket sammanställt en
undersökning om det svenska båtlivet sommaren 2004. Materialet finns att
hämta på SCB:s hemsida och innehåller uppgifter om bl a båtbestånd,
båtanvändning, rekreationsvärde, kompetens, miljö mm.

§ 1.06
NÄSTA SAMMANTRÄDESDAG
Nästkommande sammanträde avhålls måndagen den 10 oktober klockan 17.00 på
kultur- och fritidskontoret.

Justering

Carl-Johan Gestrup
Ordförande

Anne Gilbert
Sekreterare

Bengt Andersson
Båtförbundet
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