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Saltsjöbadens båtklubb
kallar till årsmöte 2019
Tisdagen den 12 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula
Här finns dagordning, verksamhetsplan, proposition m m.
Allt material till årsmötet finns att hämta på hemsidan.

Välkommen!

Ordföranden har ordet
Hej alla medlemmar i Saltsjöbadens båtklubb!
Nu börjar det så smått bli dags att se fram emot en ny båtsäsong. Det känns
extra roligt efter den oförglömligt härliga sommaren vi hade 2018.
För egen del innebar det fina stadiga vädret att jag för första gången kom
till Gotska Sandön och mer känsla av Västindien är nog svår att hitta i våra
vatten. Det var många båtar som låg uppankrade på ostsidan och på natten
var det ett pärlband av ankarlanternor. Ett underbart minne.
Det är spännande och inspirerande att vara ordförande i en båtklubb där
det hela tiden händer så mycket. Jag vill som vanligt tacka alla som är verksamma inom klubben. Ni gör
ett fantastiskt jobb! Jag vill också tacka alla trevliga medlemmar som kommer med idéer och heja-rop till
oss i styrelsen.
Vårt nyrenoverade klubbhus har fått en ny stor altan. Där finns det plats för många att samlas vid kappseglingar eller bara för att umgås. Detta är ett led i vårt arbete med att försöka få till en större klubbkänsla.
Kom gärna förbi när det är öppet hus!
Jag har också en idé om att vi i vår skall ha ”Öppen Klubbholme”. Det är alldeles för många som aldrig
har varit på Sandhamnsholmen och det är ju jättesynd. Ta chansen och kom med ut i vår! När vi har vårstädat och fixat lite kommer det bjudas på god lunch som vi äter tillsammans.
Nacka Sjöscouter har flyttat in hos oss med två IF-båtar och kommer att ha vår hamn som bas. Kul med
fler ungdomar i hamnen.
Onsdagsseglingarna fortsätter att vara väldigt populära. Under förra säsongen deltog 42 olika båtar och på
KM deltog 23 båtar. Jätteroligt!
Vi har under året fortsatt att arbeta med hamnplanen och vi har fyllt på med många lass grus. Nu när vi är
nästan klara kommer det inte längre vara tillåtet att på planen skrapa och slipa bottnar som har giftfärg.
Det kommer man endast få göra på plattan som skall gjutas bredvid slamkrypargaraget. Inte heller blästring kommer vara tillåtet på allmän plats då det sprider för mycket partiklar i luften. Mer om detta kan
man läsa på Transportstyrelsens hemsida.
För att enkelt själva kunna flytta och torr/sjösätta båtar tittar vi på att köpa en egen hydralvagn och traktor.
Den yttre väldigt gamla pontonbryggan är utbytt till en ny och det känns bra eftersom den ligger lite utsatt.
Det har också blivit en ny pontonbrygga lite närmare klubbhuset. Den har plats för ca 20 båtar. Båttvätten
ligger på nocken och Sjöräddningsbåten har en reserverad plats.
All information gällande det kommande årsmötet kommer att finnas att läsa på hemsidan och i pappersform i klubbhuset.
Jag önskar er alla en ny härlig båtsäsong!
Roy Blom

Förslag till dagordning SBKs årsmöte 2019

Motioner
• Hjärtstartare,                              
Bengt Harling
• Nya bryggor,
Truls Nilsson

        

• Större båtar,
        
Fredrik Hagman & Peter Björck
• Stadgeändring,
Valberedningen

        

Propositioner
• El till klubbholmen

• Karenstid

• Alternativa medlemskap

• Stadgeändring, tid för årsmöte

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Årsmötets öppnande
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Justering av röstlängden
Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
Fråga om årsmötet behörigen sammankallats
Fastställande av dagordning
Föredragning av verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och
revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018
Fråga om fastställande av balansräkning samt om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut angående disposition av resultatet enligt den fastställda balansräkningen
Verksamhetsplan för år 2019
Propositioner från styrelsen
Motioner från medlemmarna
Fastställande av avgifter och budget för 2019
Val av ekonomiansvarig
Val av övriga styrelsemedlemmar
Val av två revisorer och ersättare
Val av övriga funktionärer
Val av valberedning
Övriga frågor
Mötet avslutas

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

I anslutning till årsmötet förrättas prisutdelning avseende klubbkappseglingarna 2018. Kvällen avrundas som vanligt med öl & smörgås.

Förslag till verksamhetsplan för 2019
•

Fortsatt uppgradering av hamnen för att möta våra medlemmars behov
och önskemål.

•

Fortsatt underhåll på klubbholmen och att göra den mer attraktiv och tillgänglig.

•

Markera platser på hamnplanen för uthyrning av trailerplatser sommartid.

•

Arbeta vidare med planen att ta bort alla tunga vaggor.

•

Slutföra takarbetena på vårt klubbhus.

•

Göra en grus- och gräsvall efter cykelbanan för att förhindra att bilar kan
smita in på hamnplanen.

•

Öka fokus på miljösidan och undersöka möjligheterna till en plats med
hårdgjord yta för arbete med båtbottnar.

•

Diskussionen med kommunen om Tattbybron fortsätter.

•

Montering av Y-bommar på Sjötäppan och Neglingebron.

•

Byta bryggdäcket med början framför klubbhuset.

•

Byta den befintliga lilla sjösättningsrampen till en ny, längre betongramp.

•

Slutföra de sista markarbetena på hamnplanen.

•

Nya landgångar på flera bryggor.

•

Gjuta betonggolv i slamkrypargaraget för att kunna hantera eventuellt
oljespill från maskinen och samtidigt bygga en plats för en säker förvaring av diesel.

•

Investera i egen traktor med hydraulvagn för att vi själva ska kunna torr& sjösätta båtar, och även flytta dem på hamnplanen.

•

Montera ljus under alla elskåp på hamnplanen så att de syns när det är mörkt.

•

Montera ett tak över diskbänken på altanen vid klubbhuset och även se
till att det finna en markis eller segel som regnskydd över altanen.

Sista datum att säga upp vinter-

Sjösättningstider 2019

Tisdag 4/6 kl 18 är det städdag. Efter väl
uträttat arbete serveras grillkorv med tillbehör.

22 april

Från kranbåtarna i kvarter 19 och 30 m öster ut i kvarter 20
ska det vara rent från trailerbåtar.
26 april Mobilkran Pålnäsvägen, kvarter 19.
27 april Slamkryparbåtar i kvarter 1. Övriga båtar i mån av tid.
28 april Slamkryparbåtar i kvarter 2 & 3. Övriga båtar i mån av tid.
4 maj Bärgare & trailer, kvarter 3, 4 & 13.
5 maj Resterande slamkryparbåtar.
11 maj Resterande slamkryparbåtar.

Expeditionstider

Klubbhuset kommer att vara bemannat
9/4, 7/5, 3/9 samt 24/9.
Alla dagarna 18–19.30.

Ren hamnplan

Vaktpasset bokas på klubbens hemsida
från 15 mars kl 15.00 till 30 april. (Därefter
lottas resterande vaktpass ut bland dem
som inte bokat). I år är det 2 vakter/pass.
Bokning kan också ske i klubbhuset
15 Mars kl 15.00–16.00

Stugbokning

Trekanten, kvarter 17, 19 & 20 vara fria Pfrån
trailers och båtar den 10 maj.
å
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Vaktbokning

Båtar som ligger på egen trailer sjösätter när det behagar. Dock ska hela Pålnäsvägskajen
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Mellan 24/6 till 30/8 debiteras medlem
700 kronor per påbörjad vecka för ej sjösatt båt.
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St ra nd

Städdag

Infar tsväg

platsen är den 31 juli

Kv 14

Båtuppläggning hamnplan

Kv 16

Båtuppläggning Pålnäsvägen

Stugorna på Klubbholmen kan hyras
10/5–13/10. Bokning sker på hemsidan
från 15 mars kl 16.00 Bokning kan också
ske i klubbhuset 15 mars kl 16.00–16.30.
Stugbyte vid veckohyra sker på söndagar
12:00.

Valberedningens förslag till styrelse och funktionärer

Mer information

Valberedningens förslag är:
Ekonomiansvarig
Ordinarie styrelseledamot
Ordinarie styrelseledamot
Ordinarie styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

omval 2 år
omval 2 år
omval 2 år
omval 2 år
omval 1 år
nyval 1 år
omval 1 år

Lennart Huledal
Marie van der Linden
Bengt Erixzon
Per Dahlberg
Per Skoglund
Jacek Bielawski
Lars Lindgren

Klubbholmsvärd
Ombud SMBF
Ombud StSF
Ombud NFBK

omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år

Marianne och Rolf Alex
Gunnar Ljungholm
Victor Wallenberg
Per Dahlberg

Revisor
Revisor

omval 1 år
nyval 1 år

Otto Handberg
Jan Ellström

Revisorsuppleant

nyval 1 år

Stefan Classon

På saltsjobadensbatklubb.se finns mer
information samt verksamhetsberättelse
och årsredovisning för 2018.
Den som inte har internet kan hämta utskrifter i klubbhuset under expeditionstider
(se ovan).

Telefonnr och e-post
Hamnkapten, Jonas Eriksson
Telefon 072-201 28 03
hamnkapten@saltsjobadensbatklubb.se
Landansvarig Per Dahlberg
Telefon 070-518 12 70
landansvarig@saltsjobadensbatklubb.se
På våra expeditionskvällar är ni välkomna
till klubbhuset. Där finns vi på plats för att
hjälpa till.

Valbara poster för 2019 är ekonomiansvarig på 2 år, styrelseledamöter 3 st på
2 år och styrelsesuppleanter 3 st på 1 år.
Övriga valbara poster är klubbholmsvärd, ombud NFBK, SMBF och StSF samt
2 revisorer och 1 revisorssuppleant alla på 1 år.

Ordinarie ledamöter i styrelsen valda 2018 med ett år kvar:
Ordförande Roy Blom
Styrelseledamöter Thomas Broms, Gunnar Bringel och Jonas Eriksson
Saltsjöbaden den 11 januari 2019
Ola Johansson och Hans Jansson

