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Medlemsmöte i Rangsta båtklubb 
 

1. Information om verksamheten:  

-Upptagningar- Antal? Nu endast med kranbil 
● Vid upptagning ska alla vaggor vara ner skruvade i lägsta läget, 3 pers ska 

vara med vid upptagning 
-Utförda arbeten 

● Kranen är borttagen 
● Klubben har fått ADSL, lösen står på dörren till kontoret 
● Säkerställt A-bryggan  
● Lagat kajen mellan A-B bryggan 
● Toatömning huset är målat 

-Båtplatsbeläggning 
● C och D är fulla, 117 båtplatser finns i klubben varav 178 medlemmar. 
● Nu finns det bara några 5m platser lediga. 

-Ekonomi 
● Vi ligger inom budgetens ramar 

Arbetsdagar i höst 
● Patrik tackar alla som har deltagit i dagens arbetsdag 
● Nästa arbetsdag 14/10, ev inte plocka upp bommarna på D-bryggan 

Arkholmen race, resultat 
● På Arkholmen race dagen gick allt smidigt och bra, en mycket lyckad dag. 

 

     2. Miljö, myndighets förelägganden 
 
        -Lägesrapport 

● Marie Louise informerar om läget om kraven om giftfria bottenfärger.  
         -Toatömning, vad händer?  

● Nu har huset blivit målat. 
Själva installation kommer att göras av fackman så den är klar inför nästa säsong. 
Det kommer även finnas vattentillförsel för spolning. 

 

     3. Specifika frågor angående: 
 

- Inkomna förslag 
● Inga förslag har kommit in till mötet 

- Märkning av båtar 
● Det är av stor vikt att alla märker sina båtar 

- Förtöjningar 
● Det finns fortfarande vissa båtar som inte har korrekt förtöjning vid sina båtar, 

t.ex för små tampar och stål 
- Vattenförsörjning 

● Vi alla måste vara rädda om vattenmängden, brunnen får inte bli torr. 
- Olåsta grindar och klubbhus 
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● I år har inte Henrik upptäckt att det var varit några olåsta grindar eller dörrar, 
dock meddelar några medlemmar att de har upptäckt   

- Kommunikation 
● Förslag att ska införas familjemedlemskap, detta måste tas upp på 

kommande årsmötet.  
 
 

   4. Övriga frågor 
 

- Avgifter på Arkholmen 
● Ska avgiften höjas på Arkholmen? Frågan kommer att tas upp på 

kommande budgetmöte. 
 
Henrik tackar mötet och alla deltagare och för det goda bakverken 

 
 
 


