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MOTION 3 (Badstegar). Inkommet till styrelsen via email 2011-09-25.
(Notering.Motionärens text nedan är kopierad från emailet).

På motionärens begäran ersätter denna motion en annan som berör samma fråga.

Denna motion ställs till Rangsta BK och föreslås beslutas i på ordinarie
Höstmöte 2011.
Många båtar ligger i dag på klubben bryggor, en del medlemmar är nya en
del gamla, en del är erfarna båtägare en del är mindre erfarna. Men det vi
har gemensamt är att vi plötsligt kan råka ut för olyckor. Att i dag ramla
av en båt på hösten eller våren skulle kunna medföra en livshotande
situation för den individ som drabbas. Samtliga bryggor
och kajkanter saknar i dag räddnings stegar, och simma från någon av
våra bryggors nock in till land även helt utan skada är förenat med
livsfara om vattnet är kallt.
Förslaget gör gällande att klubben bör införskaffa badsstegar till varje
brygga, det bör dessutom monteras en badstege i direkt anslutning till
mastkranen. Av samma skäl skall det finnas tydlig information inom
klubben var brandsläckare och först hjälpenlådor finns. Detta föreslås vara
åtgärdat till våren 2012.
Styrelsen föreslås härmed bereda denna fråga som motion till höstmötet
2011 och genom medlems röstning skall beslut fattas i frågan.
/ Micke Osterman
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Styrelsens utlåtande, motion 3, 2011-10-19
Styrelsen har tolkat motionärens yrkanden enligt följande:
1. Att införa räddningsstegar på bryggorna och i närheten av mastkran.
2. Att informera om var brandsläckare och förbandsplådor finns.
Styrelsens förslag till beslut:
1. Att frågan om införandet av räddningsstegar bör utredas.
2. Bifalles.
Styrelsens motivering.
Styrelsen själva har ännu inte kunnat finna lämpliga placeringar av
räddningsstegar eftersom man inte har ett lämpligt värde på hur långt
avstånd (hur lång man skall behöva simma?).
Så länge som räddningsstegar inte finns så rekommenderas att man
använder sig av båtars badstegar i räddningssituationer.

