Rangsta Båtklubb, RBK
PROTOKOLL Höstmöte 2014
MÖTESDATA

Tidpunkt: 2014-09-07 kl 17.00-19.00
Plats: RBK´s klubbstuga
Närvarande: 28 RBK-medlemmar
varav närvarande styrelsemedlemmar och suppleanter:
Henrik Winberg, Bengt Nilsson, Alf Persson, Krister Larsson, Marie-Louise Linderoth, Jonas
Lundén

MÖTESANTECKNINGAR
Ordf Henrik Winberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

1. INFORMATION OM VERKSAMHETEN
- Utförda arbeten. Henrik informerade om de större arbeten som gjorts i år. Dikning av
nedre hyllan, lyktstolpar mm
- Medlemsomsättning. Vi har haft en del omsättning och har konstant några bryggplatser
lediga, flest på A-bryggan
- Ekonomi. Krister rapporterade om ekonomi. Vi följer budget och kommer troligen att göra
ett något bättre resultat än budgeterat. Kvarvarande brygglån är ca 306.000 :-.
- Upptagningar. Anmäl på hemsidan.
Aktuella datum: Fast kran 20/9; Mobil kran 3/10; Fast kran 11/10
- Arbetsdagar. Behovet av arbetsdagar ser ut att minska i takt med att klubben byter ut
bryggor mm. Styrelsen ville undersöka huruvida medlemmarna är intresserade av att byta 4
timmar arbetsdag på en lördag mot t ex 3 timmar på en vardagskväll. Mindre grupper som
föranmäls till specificerade arbeten är planen. Intresse finns i gruppen så styrelsen kommer
att jobba vidare med detta.

2. MILJÖ

Marie-Louise informerade och diskussion uppstod kring:
Toatömning. Från och med april 2015 är det ej tillåtet att tömma toan i havet. Som vi hitills
kommit fram till kommer styrelsen, till säsongen 2015, att köpa in en portabel elektrisk
tömningspump på ca 80 liter. I denna lösning kommer en vask också att installeras mot vår
toatank där pumpen kan tömmas.
Spolplatta. RBK måste ta fram en plan (föreläggande från myndigheten ”Södertörns Miljöoch Hälsoskyddsförbund”) för hur vi i framtiden ska sköta vår båtbottenbehandling enligt
nya lagar och regler. Vi kommer därför att undersöka möjliga alternativa lösningar. För
stolplatta/anläggning där vi bl a måste ta hänsyn till placering, storlek, typ, bygglov,
logistik, hantering av spolvatten.

Marie-Louise gav också tips på hur man sköter sin båt utan att kemikalier och annat hamnar
på marken.

3. SPECIFIKA FRÅGOR
Verksamhetsplanen gicks igenom och godkändes.
Märkning av båtar ska göras i samband med upptagning och höstskötsel. Etiketter med RBK
och medlemsnummer finns i kuvert märkta med medlemsnamn och bryggplats. Var och hur
etiketterna ska sitta kommer att visas på upptagningsdagen.
Förtöjningar. Vid en frisk nordväst i somras syntes det vilka båtar vars förtöjningar hade
förbättringspotential. Henrik påminde om att kolla att tampar har rätt kvalitet och dimension
samt att båten ligger på säkert avstånd från bryggan.
Vattenläcka. En läckande slang på en av bryggorna tömde brunnen i somras. Därav tidvis
dålig vattentillgång på klubben.
Olåsta grindar och dörrar har förekommit till och från under sommaren. Gruppen var
överens om att vi måste skärpa oss med detta. Finns ingen anledning att lämna en dörr
öppen. Vi kan inte lita på att någon annan stänger.
Arvoden för styrelsen diskuterades.

4. ÖVRIGA FRÅGOR
Arkholmen.

Björn från SBK hade information om att en RBK-medlem hade kört bort gäster från
Arkholmen i somras. Detta är självklart inte tillåtet. Alla är välkomna till Arkholmen.
Bosse ville införa en mailadress och ett telefonnummer för att enkelt kunna rapportera
problem eller frågor om Arkholmen. Krister påvisade vikten av att ha koppling till RBK i
eventuella mailadresser. Beslutades att arkholmen@rangsta.se kan användas för detta.
En arkholmsgäst har framfört ett önskemål om räddnings-/badstegar på Arkholmens
bryggor. Arkholmskommittén undersöker vidare på lösningar kring detta.
Henrik tackade för deltagandet och förklarade mötet avslutat.
Marie-Louise bjöd på gott kaffebröd till kaffet som därefter serverades.

Vid pennan Bengt Nilsson sekr.

Ordf. Henrik Winberg

