Protokoll från styrelsemöte 5 mars 2009 Lidingö Båtklubb
Deltagare:
1. Allan Lundin
2. Robbie Bergqvist
3. Philippe Tamwelius
4. Robert Jung
5. Jan Thuresson
6. Lars Östervall
7. Ulf Haraldsson
8. Ernst Nilsson
9. Thomas Mehks
10. Björn Sjöström
11. Togny Wingbro
12. Olle Hult
13. Bengt Gärde
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1. Mötets öppnande.
Robbie hälsade deltagarna välkomna till LBK:s nya klubbhus som tog 7 år att föda fram.
18 oktober invigdes huset och man är väldigt nöjd med resultetet i klubben och dagens
besökare instämde i bedömningen!
Bengt förklarade mötet öppnat.
2. Fastställande av dagordning
Det utsända förslaget till dagordning godkändes med några tillägg under övriga frågor.
3. Föregående mötes styrelseprotokoll från Talludden 6 oktober och årsmötet på
Sticklinge Udde Båtklubb 27 november 2008.
Ernst Nilsson påpekade att han saknas i närvarolistan från föregående styrelsemöte.
Med den kommentaren lades protokollet till handlingarna.
4. Mötesplan 2009
Utsänd mötesplan fastställdes enligt nedan:

5. Ekskär
Ingen representant för Ekskär var närvarade.
Bengt har kontakt med en snickare som kommer med åtgärds- och kostnadsförslag efter
islossningen.
Det beslöts att till säsongen ska följande åtgärder genomföras:
• Taken vid bryggorna tas bort och plats görs för fler så alla känner sig välkomna.
Bosön erbjöd delsponsring av en breddning av bryggorna.
• Skyltning som förbjuder långsides förtöjning (från ca 10 meter från innerhörnet) samt
kvarlämning av personlig tillhörigheter ska sättas upp.
• Grillplatsen ska rustas upp
• Bojarna på västra sidan ska läggas ut samt komplettering av bojarna efter långa
bryggan.
Robbie meddelade att berörda LBK:are informerats om lämpligt beteende på Ekskär.
Bosön meddelade att en arbetsgrupp bildats tillsammans med Leif Fryklund för att göra
Ekskär mer trivsamt för familjer.
6. Båtbottentvätten
Tidigare har uppdragits till AU att föra en diskussion med Lidingö Stad om ev. sponsring
av båtbottentvätten och vad medlemmarna kan få ut av det. Medel har avsatts i fastställd
budget för 2009.
Ett samarbetsavtal med Lidingö Stad har arbetats fram ang. sponsring. Styrelsen tillstyrkte
framlagt avtalsförslag.
Info ska skickas till klubbarna som kan informera vidare som email och på resp. klubbs
hemsida.

7. Rapport från Båtrådet och inför nästa Båtråd
Olle informerade om agendan till kommande båtråd.
På agendan finns bl.a.
• Antal och debitering av vinterliggare i sjön.
• Omförhandling av båtavtalet
• Båtbottentvätten avtal.
• Justering avgifter
Muddring behövs i Skärsätra, Brevik och Katrinelund. Frågan väcks i Båtrådet och vid
hamnbesiktningen.
8. Båtklubbsavtalet, förhandlingsgrupp
Lidingö Stad har sagt upp avtalet med samtliga klubbar genom delgivningsman.
AU föreslog en förhandlingsgrupp bestående av Björn Sjöström (sammankallande),
Torgny Wingbro och Christian Ehrling.
Resp. ordförande hålls informerad.
Styrelsen beslöt tillsätta förhandlingsgruppen enligt förslaget.
9. Klubbstatistik enligt rapportering till SBU
Torgny föredrog statistiken som levererats in till SBU och som även är
debiteringsunderlag för Lbf. Faktura kommer på avgiften till resp kassör. Se till att rätt
kassör är inlagd i systemet. Torgny hjälper till vid behov.
SSF informationen kan tas bort från sammanställningen i fortsättningen.
10. Inför Båtriksdagen, SBU-frågor
Bengt och Philippe deltar i båtriksdagen som hålls i början av april. Ev.
synpunkter/önskemål skickas till Bengt eller Philippe. Bengt är föreslagen som ny
ordförande i Båtunionen.
11. Övriga frågor
Björn informerade om utbyggnaden på Sticklinge Udde Båtklubb som ska bli klar till
säsongen. Ev. blir någon plats disponibel för icke Sticklingebor denna säsong.
Philippe väckte frågan kring utbildning och information – kontaktpersoner för lokaler
efterlyses.
Thomas M väckte frågan om information kring brandskydd. Bosö BK planerar
information till medlemmarna mha. brandkåren. SBU har broschyr om brandskydd.
Thomas M informerade om planerade jolleseglingar för Laser. Info till Björn som sprider
info vidare.
12. Nästa möte
Ekskär, avfärd torsdag 28 maj kl 16.00 vid Gåshaga.
13. Mötes avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade Lbk för arrangemangen.

Vid protokollet

____________________
Björn Sjöström

Justeras

_____________________
Bengt Gärde

