Protokoll från styrelsemöte 5 mars 2008 hos Sticklinge Udde Båtklubb.
Deltagare:
Björn Sjöström
Olle Hult
Bengt Gärde
Torgny Wingbro
Ernst Nilsson
Robbie Bergqvist
Per-Åke Persson
Allan Lundin
Jan Tidelius
Philippe Tamwelius
Thomas Mehks
Robert Jung
Tomas Grut
Pelle Brandt
Lars Östervall
Jan Thuresson

AU
AU
AU
AU
BBS
LBK
TBK
KBS
LSS
TBS
BBK
KBK
ASS
LSS
SBK
SUB

1. Mötets öppnande.
Björn hälsade alla välkomna till det helt nya (ännu inte invigda) klubbhuset och
poängterade glädjen i att få vara värd nu när möjligheterna finns.
Ordföranden Bengt Gärde hälsade alla välkomna till mötet och förklarade mötet öppnat.
2. Förslag till dagordning.
Det utsända förslaget till dagordning godkändes.
3. Föregående mötes protokoll Katrinelunds Båtklubb 3 oktober 07 samt
årsmötesprotokollet.
Föregående mötes protokoll från Katrinelunds Båtklubb 3 oktober 07 samt
årsmötesprotokollet gicks igenom.
Carl-Johan Gestrups tack till Lbf framfördes. Noterades att fel i årsmötesprotokollet nu är
rättat.
4. Ekskär.
Punkterna angående Ekskär i föregående protokoll gicks igenom och det noterades att
inget kostnadsförslag för renovering av den yttre pontonen inkommit till AU.
Nya nycklar finns att köpa hos Intendenten, pris 200 kr per st.
Det påpekades att badstegen vid bastun är sned och mycket hal. Ny badstege med
beläggning som minska halkrisken bör monteras.
5. Demo ny hemsida för LBF
Björn föredrog bakomliggande tankar och demonstrerade den nya hemsidan.
Resultatet uppskattades av styrelsen.
Adressen till hemsidan blir: www.lidingobf.se. Domänen lidingobf.se innehas nu av Lbf.
Kompletterade text- och bildmaterial är välkommet.
Beslöts godkänna den nya hemsidan och att den efter kontroll med Lidingö Stad snarast
ska ersätta den befintliga.

6. Mötesplan Lbf 2008
Beslöts fastställa mötesplan 2008 enligt framlagt förslag.
BBK meddelade att de inte kan arrangera båtresa till Ekskär enligt tidigare tradition.
Uppdrogs till AU att lösa frågan om transport till Ekskär.
Talluddens Båtsällskap åtog sig värdskapet för mötet i oktober.
Fastställd mötesplan:

7. Klubbstatistik och utdebitering.
Den webbaserade rapporteringen till SBU förevisades.
Torgny informerade om att fakturor är på väg till resp. klubb för avgiften till Lbf.
8. IT-utbildning
Björn föredrog planerna på IT information/utbildning för intresserade funktionärer inom
Lbf. Syftet är att öka kunskapen om de system och som finns tillgängliga samt att
diskutera support och ansvarsfördelning. Patrik Lindqvist från SBU kommer att delta och
bl.a. förevisa SBU:s webbaserade system för båtklubbsadministration.
9. Inför Båtrådet
Olle föredrog agendan för kommande båtrådsmöte.
Bl.a. planerar Lidingö Stad för att få en båtbottentvätt till ön. Det togs upp en rad
frågeställningar om kapacitet, ansvar, kostnader etc.
Bosö BK informerade om planerna på en spolplatta för båtbottentvätt och ev. för
glykoltömning.
Återigen uppmanades alla att läsa det befintliga avtalet.

10. Inför Båtriksdagen 2008, information SBU
Båtriksdagen hålls den 5-6 april. Deltagare från Lbf är Bengt Gärde, Björn Sjöström plus
ev. ytterligare intresserad. Motionerna är sända till klubbarna, synpunkter lämnas till
Björn som sammanställer.
Namnfrågan väntas komma upp till beslut vid nästkommande Båtriksdag. InformationsCD om SBU skickas till klubbarna. Bengt Gärde uppmanade deltagarna att visa den i
klubbarna. Björn informerade kort om skriften Egenkontroll av Hamnar för fritidsbåtar.
11. Båtutbildning på Lidingö
Pelle Brandt informerade om möjligheterna. Intresset för att det arrangeras utbildningar
verkar stort.
Beslöts att Lbf ska hjälpa till att sprida information om utbildningsmöjligheter till
medlemmarna i klubbarna. Klubbar som vill stå som arrangörer kan anmäla sitt intresse
till Björn. SUB m.fl. klubbar är positivt intresserade.
12. Övriga frågor
9 Per Källqvist informerade om möjligheterna till samordnade inköp av tröjor mm. där
klichékostnaden kan minimeras tack vare att de flesta klubbar har samma flaggsymbol
i logotypen. Intresserade kan kontakta Per Källqvist för mer info.
9 Informerades om ansvarsförsäkringen som Lbf tecknat. Mötet ansåg att den bör finnas
kvar även om SBU tecknar kollektiv försäkring. Hemsidan kommer att innehålla viss
försäkrngsinformation.
9 Bengt informerade om att Lbf har lämnat synpunkter på planen för Dalénum-området
med uppmaning att beakta båtlivets intressen.
9 Båtkön diskuterades. Konstaterades att den aktiva kön är mycket varierande mellan
klubbarna. SUB informerade om intresse för att bygga ut hamnen med en sjätte
pontonbrygga men att transportavstånden blir långa.
9 Bosö BK informerade om planerad husvagnsuppställning. Ca 30 husvagnar flyttas från
Näset.
9 Ernst Nilsson BBS åtog sig att samordna inköp av klubbflaggor (för flaggstång).
9 TBS informerade om planerna på en biogasledning genom klubbens område.
13. Mötets avslutande
Bengt tackade på deltagarnas vägnar Sticklinge Udde Båtklubb för arrangemangen och
mötet avslutades.
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