Rangsta Båtklubb, RBK
PROTOKOLL Höstmöte 2007
MÖTESDATA

Tidpunkt: 2007-11-18 kl 13.00-15.00
Plats: RBK´s klubbstuga
Närvarnade: 19 RBK-medlemmar
Närvarande styrelse medlemmar:
Bo Svanfeldt, Bo Boden, Thomas Zettergården, Bengt Nilsson, Angelica Hoffman (genom
fullmakt Hans Hoffman), Siv Grass-Andersson (Genom fullmakt Thomas Zettergården),
Mikael Osterman.

MÖTESANTECKNINGAR
1. MÖTETS ÖPPNANDE

Ordf Bo Svanfeldt förklarade mötet öppnat.

2. MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE
Konstaterades att mötet har utlysts stadgeenligt.

3. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Föreslagen dagordning godkändes.

4. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET

Bo Svanfeldt valdes till ordförande och Mikael Osterman till tf sekreterare.

5. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Alf Person och Jonas Blomkvist valdes till protokolljusterare.

6. INFORMATION FRÅN STYRELSEN
NY HAMN

Enligt tidigare årsmötesbeslut har styrelsen fått i uppdrag att ta fram förslag på ny hamn
och bryggor. Ordförande har tagit in offerter för nya bryggor. Kostnaden för en helt ny hamn
ligger kring 3.5-4 mkr. För att kunna finansiera detta krävs en avgifts höjning, banken
beviljar inga nya lån innan dess.

AVGIFTER

Styrelsens förslag på nya avgifter lades fram enligt följande:
Båtplatts Modell 1:
Föreslås först gälla efter det att order lagts på nya bryggor.
Grundpris / Minimiavgift per platts inkl en bredd på 2 m 1400 kr/år.
Till detta tillkommer 400 kr per halvmeter/år.
Båtplatts Modell 2:
Föreslås gälla fram till det att order lagts.
Grundavgift / Minimiavgift per platts inkl en bredd på 2 m 1100 kr/år.
Till detta tillkommer 300 kr per halvmeter/år.
Övriga avgifter
Medlemsavgift: 400 kr/år
Traktor avgift: 150 kr/år
Vinterplats: 400 kr/vinter

(200 kr/år/medlem går som tidigare till SBU)

Sommarland 2500 kr/år (En ny avgift för båtar som ligger kvar på land hela året)
Arbetsplikt 1200 kr/år fördelat på tre tillfällen (tidigare fyra)

RAMP

Rampen för småbåtar är idag i ett undermåligt skick. Så länge RBK har rampen är också
RBK skyldig att säkerställa funktion och säkerhet. Följande åtgärder krävs:
- Rampen behöver fästas bättre
- Vinkeln skulle behöva justeras
Tankar och idéer kring detta efterlyses från medlemmarna.
Beslut kring detta tas på årsmötet.

VAKTHÅLLNING

Under sommaren har tre båtar råkat illa ut.
Förslag från medlemmarna önskas i frågan, dels på hur en eventuell vakthållning skulle
kunna se ut alternativt andra förslag.

7. MOTIONER
Inga motioner har inkommit.

8. BESLUT OM AVGIFTER FÖR 2008

Medlemsmötet godkände förslaget om nya avgifter (enligt ovan) enhälligt.
Medlemsmötet samt närvarande ur styrelsen beslöt enhälligt att de nya avgifterna enligt
Modell 2 ska gälla från och med 1/1 2008.

9. KALENDER 2008

Denna presenteras senare, och blir i stort sätt som 2007 års kalender.

10. ÖVRIGA FRÅGOR

Färskvattnet från våran borrade brunn räcker inte för båtvård. En ny hydrofor har
införskaffats som trycksätter sjövatten för anslutning av tex högtryckstvättar.
Vagnarna för upptagning och sjösättning skall åtgärdas.

11. Avslutning

Glöm inte adventsfikat i klubbstugan den 2/12 kl 14:00
Ordf Bo S tackade för intresset och deltagandet.
Vid pennan Mikael Osterman tf sekr.
Justerat via email av Alf Person
Justerat via email av Jonas Blomqvist

