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Protokoll från styrelsemöte 3 oktober 2007 hos Katrinelunds Båtklubb. 
  
1.      Mötets öppnande. 
Ordföranden Bengt Gärde hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  
2.      Förslag till dagordning. 
Det utsända förslaget till dagordning godkändes. 
  
3.      Föregående protokoll. 
Protokoll från mötet den 30 maj 2007 på Ekskär gicks igenom och godkändes.  
Konstaterades: 
 
        WEB-masterfrågan  fortfarande öppen. Alla uppmanades att fundera på om det 
finns någon i den egna klubben, som skulle vara intresserad. 
 
        Punkt 14: Bengt Gärde ser till att de som vill har LBF/Ekskär-broschyrer får 
dessa. 
  
4.      Ekskär. 
Pär Persson informerade om sommaren på Ekskär, och vad som uträttats där: 
 
        Inga frivilliga ställde upp för att utföra arbete på Ekskär, vilket efterlystes under 
punkt 4 på Ekskärs-mötet. 
 
        Pär Persson redogjorde för hur läget är beträffande åtgärder, som skulle utföras 
på styrhytten och bastun enligt punkt 4 på Ekskärs-mötet. Kostnad 26 200:-.  
        Den yttre pontonen är i mycket dåligt skick och måste därför renoveras till 
våren. Pär Persson tar in kostnadsförslag.  
        Toan har fungerat utmärkt. Representanter för Österåkers kommun har varit ute 
och godkänt anläggningen. 
 
        En intendentbostad placerad på central plats planeras. Hitintills har bidrag på 16 
– 17 000:- inkommit för att förverkliga detta. Totalt erfordras 50 – 60 000:- 
 
        Pär Persson avslutade med att konstatera, att Ekskär liksom de flest liknande 
utflyktsmål i skärgården haft färre besökare än vanligt. 
  
5.      Inför Båtrådet. 
Olle Hult informerade om punkter som kommer att tas upp vid nästa Båtråd. 
        Pirars och vågbrytares status. 
        Miljöfrågor. 
        Nytt avtal. 
        Inventering av investerings- och underhållsbehov. 
        Besiktningar. 
        Rapport från Askrikes Segelsällskap. 
        Rapport från båtkön. 
        Tilldelade bryggplatser. 
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     I detta sammanhang rapporterade Curt Dietmann från hamnbesiktningar den 2 
oktober 2007: 
 
De punkter, som skulle åtgärdas enligt plan för de olika hamnarna var i stort sett 
avklarade. 
 
Flera pirar och vågbrytare har fått skador orsakade bl.a. av högt vattenstånd.  
Gropar och hål i marken konstaterades vid några uppläggningsplatser. 
 
Ett flertal båtklubbar var inte städade på länge. Någon såg ut som en soptipp. 
(Åtgärder måste vidtagas eftersom ett flertal anmälningar om nedskräpning kommit 
in till staden.)  
I övrigt höll bryggor, pontoner m.m. en god standard. 
  
6.      Intagningar från båtkön 2007. 
Inget fanns f.n. att rapportera om intagningar från båtkön. 
  
7.      Arbetsgruppen för utdebiteringar. 
Olle Hult rapporterade, att arbetsgruppen vid sitt möte på Bosön inte kunnat enas om 
något förslag för utdebiteringar.   
Olika debiteringsgrunder diskuterades. Ett förslag, som flera klubbar skulle kunna 
tänka sig, är: Debitering efter antal ”fullbetalande” medlemmar.  
Ulf Kraepelin, Christian Ehrling och Björn Sjöström arbetar vidare så att förslag kan  
läggas fram till årsmötet. 
  
8.      IT-utbildning 
Inga intressenter har anmält sig. Björn Sjöström sänder inkomna inbjudningar till 
Curt Dietmann, som sänder ut dem till klubbarna enligt Lasse Tideströms mail-lista. 
  
9.      Nytt avtal med Lidingö Stad 2011. 
Tiden går snabbt, och det börjar bli dags att se över det nu gällande avtalet. Vi ska 
vara väl förberedda för att få våra synpunkter tillgodosedda. Studera därför det nu 
gällande avtalet, som bifogades kallelsen till detta möte!! 
  
10.  Gåshaga  Strand Båtklubb. 
Bengt Gärde rapporterade från ett möte med Gåshaga Strand Båtklubb. Han lämnade 
då information om LBF och SBU. De ska återkomma och eventuellt söka 
medlemskap efter att först ha hört sina medlemmars synpunkter. 
  
11.  LBF-Tidning? 
Dan Olsson var inbjuden att presentera sitt förslag till en gemensam båttidning för 
hela LBF-kretsen. Han visade några exempel på en båtklubbstidning. Meningen med 
en LBF-tidning skulle vara, att alla klubbar skulle kunna lämna in sina specifika 
informationer till sina medlemmar. Samtidigt skulle man genom artiklar, tips m.m. 
kunna sprida information även utanför den egna klubben. 
Något beslut fattades inte utan var och en får fundera vidare. 
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12.  Övriga frågor. 
Några ytterligare frågor fanns inte att behandla. 
 
13.  Tid och plats för nästa möte. 
Nästa möte, som är ÅRSMÖTE, beslutades äga rum måndagen den 3 december 
 kl. 18.30 på Lidingö Båtklubb. 
  
14.  Mötets avslutande. 
Då inga ytterligare frågor fanns att behandla av slutade Bengt Gärde mötet och 
framförde ett stort tack till Katrinelunds Båtklubb för läckert uppdukat bord med god 
paj, ost, bröd, kaffe och kaka. 
  
  
  
Vid protokollet                                                        Justeras 
  
  
  
Curt Dietmann                                                           Bengt Gärde 
  
  
Bilagor till originalprotokollet: 
Kallelse 
Närvarolista 
  
  
       
  
  
  
  
  
  
  
 


