Protokoll från styrelsemöte 28 maj 2008 på Ekskär
Deltagare:
Philippe Tamwelius
Robbie Bergqvist
Thomas Mehks
Carl Gustav Lönnborg
Clemens Fleige
Jan Thuresson
Ernst Nilsson
Tomas Grut
Olle Hult
Bengt Gärde
Pär Persson
Björn Sjöström

TBS
LBK
BBK
KBS
LSS
SUB
BBS
ASS
AU
AU
SBK Intendent Ekskär
AU

1. Mötets öppnande.
Deltagarna samlades vid Gåshaga för snabb transport i tre båtar till Ekskär. Väl
framkomna till Ekskär genomfördes en rundvandring med inspektion av samtliga
byggnader.
Efter förplägnad med riklig mängd goda smörgåstårtor förklarade ordföranden mötet
öppnat.
2. Förslag till dagordning.
Det utsända förslaget till dagordning godkändes.
3. Föregående mötes protokoll från Sticklinge Udde Båtklubb 5 mars.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. Noterades att protokollet görs
tillgängligt på Internet och deltagarna får information via email när det finns tillgängligt i
justerat skick.
4. Ekskär.
Noterades att nya utemöbler finns på plats på verandan. Ett inbrott har skett där bl.a.
röjsåg, partytält och bultsax tillgripits. Fortsättningsvis kommer inte röjsågen lämnas kvar.
Styrelsen poängterade att beslutade arbeten måste genomföras snarast. Tidigare fattade
beslut har inte genomförts trots att medel finns avsatta.
Bl.a. ska bojar läggas ut på västra sidan, bastun målas, plåt kring skorstenen i bastun
förnyas och taket på styrhytten läggas om med plåt. Om inte vidtalade entreprenörer utför
arbetet snarast måste andra anlitas. Intendenten ansvarar för att åtgärderna nu genomförs.
Synpunkter framfördes från flera klubbar på att vissa delar i hamnen upplevs som privata
pga. att vissa medlemmar ligger på samma plats långa tider och sprider ut privata
tillhörigheter. Följden blir att andra medlemmar känner sig ovälkomna där.
Styrelsen ventilerade problemet och enades om att Intendenten och i kända fall resp. klubb
tar upp en diskussion med berörda personer och tydliggör problemet samt förklarar att
personliga tillhörigheter inte får ligga kvar på gemensamma ytor. Sker ingen förändring
tas frågan upp på nytt i styrelsen för diskussion om mer kraftfulla åtgärder.

5. Rapport från Båtriksdagen
Bengt Gärde föredrog en del av de punkter som behandlats på Båtriksdagen. Bl.a.
namnfrågan och frågan om båtkörkort. Båtunionen är mycket aktiv när det gäller
lobbyingverksamhet i frågor som rör båtlivet. Båtunionen är en resurs för klubbarnas
funktionärer och LBF som Båtförbund har stora möjligheter att påverka Båtunionens
verksamhet och inriktning.
6. Inför Båtrådet
Olle föredrog innehållet i kallelsen till Båtrådet 2 juni.
Frågan om omförhandling av avtalet med Lidingö Stad diskuterades. Klubbarna
uppmanades återigen att läsa in det befintliga avtalet och inkomma med synpunkter och
förslag. Gällande avtal finns tillgängligt på http://www.lidingobf.se.
Betr. föreslagen båtbottentvätt på Lidingö är den nu helt finansierad och ingen kostnad
kommer att drabba båtklubbarna.
7. IT-information, hemsida
Björn informerade om IT-informationen som hölls den 9:e april på Sticklinge Udde
Båtklubb.
På IT-informationen deltog också Patrik Lindqvist från SBU som förevisade BAS-K
programmet för båtklubbsadministration.
Förutom BAS-K visades rapporteringen till SBU, LBF:s hemsida, hur man gör hemsidor
med Joomla, support till klubbarna diskuterades mm. Ytterligare IT-informationsmöten
planeras inte i år.
Den gamla hemsidan är nu stängd genom Bosse Kylbergs försorg. Tyvärr har Bosse inte
kunnat länka den vidare till den nya.
Samtliga klubbar uppmanas att kontrollera att ev. länkar går till www.lidingobf.se. Inget
material har inkommit sedan sist med information om klubbaktiviteter som medlemmar
från andra klubbar kan delta i.
8. Debitering 2007 Bosö Båtklubb
BBK anser sig ha betalat för mycket pga. fel i den interna redovisningen av antalet båtar.
Vid diskussion med AU under föregående år anser BBK att man blivit lovad en reduktion
av avgiften för 2008. De personer som närvarade då från AU har en annan minnesbild.
Frågan diskuterades och alternativa lösningsförslag lades fram. Efter votering beslöts med
tydlig majoritet att efterskänka de ca 30 tkr frågan gällde och som BBK har dragit av på
fakturan för 2008. Om behov skulle uppstå att göra extra utdebitering från LBF så ska den
ske enligt 2008:års debiteringsmodell.
9. Övriga frågor
På frågan om ev. inträde från Gåshaga informerades det om att det är en fråga för årsmötet
i LBF om Gåshaga inkommer med en ansökan.
Ernst informerades om att de nya reglerna för energideklaration av hus inte gäller de
klubbar vars klubbhus står på kommunal arrenderad mark.
Informerades om att endast några få klubbflaggor beställts i den gemensamma
beställningen.

10. Nästa möte
Nästa möte hålls enligt plan på Talludden Båtsällskap den 6 oktober kl. 19, förtäring
utlovades!
11. Mötets avslutande
Mötet avslutades och deltagarna återvände båtledes till Gåshaga och sina parkerade bilar.
Carl-Gustav, Philippe, Bengt och Olle tackas för transport- och matarrangemang.

Vid protokollet

Justeras

Björn Sjöström

Bengt Gärde

