Rangsta Båtklubb, RBK
PROTOKOLL Höstmöte 2008
MÖTESDATA
Tidpunkt: 2008-11-16 kl 13.00-14.00
Plats: RBK´s klubbstuga
Närvarnade: 22 RBK-medlemmar
varav närvarande styrelse medlemmar:
Bo Svanfeldt, Thomas Zettergården, Bengt Nilsson, Angelica Hoffman, Hans Hoffman, Siv
Grass-Andersson,

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 Bengt Nilsson till sekreterare.

5. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE
Hans Hoffman och Thomas Zettergården valdes till protokolljusterare.

6. 2:A OMRÖSTNINGEN FÖR STADGEFÖRÄNDRINGEN
Förslaget till förändringen av befintliga stadgar gällande § 5 och § 7.4 fastslogs.

7. INFORMATION FRÅN STYRELSEN
NY B-BRYGGA
Ny B-brygga på plats sedan 2008-11-10. Bryggan har extra förtöjningar och vikter för att
klara det utsatta läget. Ny bottenrensning är utförd. Belysning, el och vatten återstår.

AVGIFTER
Inga avgiftshöjningar är nödvändiga i år trots inköp av ny B-brygga.

FÖRSLAG OM ÄNDRING AV BILAGAN TILL STADGARNA
Godkänt

FESTKOMMITTÉ UTSES
Intresset var inte jättestort bland medlemmarna men följande personer utsågs:
- Siv Grass-Andersson
- Elisabeth Svanfeldt
- Krister lindström

RBK FYLLER 50 ÅR
Mycket har hänt med klubben under dessa 50 år och detta ska firas ordentligt med en fest
som kommer att gå av stapeln någon gång i början av juni 2009. Festkommittén kommer
att organisera det hela men tips och förslag önskas från medlemmarna.

8. INKOMNA MOTIONER
Inga motioner har inkommit.

9. BESLUT OM AVGIFTER FÖR 2009
Inga ändringar

10. KALENDER 2009
Denna presenteras senare, och blir i stort sett som 2008 års kalender.
Första sjösättningsdatum tidigareläggs 1 vecka.
Arkholmen Race flyttas till sista lördagen i augusti

11. ÖVRIGA FRÅGOR
Kassören Hans Hoffman redogjorde för ekonomin: Kassa 180 000 SEK varav 100 000 SEK
går till första delbetalningen av B-bryggan. Slutbetalningen sker våren 2009 då vi troligen
inte kommer att behöva låna till betalningen.
Valberedningen är en man kort pga att en medlem flyttat och utgått ur klubben. Siv GrassAndersson föreslogs som ersättare vilket godkändes av mötet.
Björn Carlström från Sorunda båtklubb redogjorde över årets samarbete kring Arkholmen.
Sorunda upplever ett svagt eller obefintligt intresse från RBK:s arkholmskommitté och
medlemmar. Vi kommer inte på möten, fullföljer inte åtaganden och har dålig uppslutning på
arbetsdagar, tycker de.
Valberedningens uppgift blir att försöka hitta nya medlemmar till arkholmskommittén att
ersätta dem som slutat under året. Arkholmskommitténs uppgift är i första hand att,
tillsammans med Sorunda, planera det årliga arbetet på ön.
Förslag: Lägg in en anmälningslista för varje arbetsdag, inkl. Arkholmen, på hemsidan. Där
kan varje medlem skriva in sig och då blir det lättare att planera.
Åke Svanfeldt tyckte att det flutit på bra under upptagningarna i år. Medlemmarna har alltså
bra koll på båtar, vaggor och vagnar. Ett årligt upptagningsmöte för planering önskas dock.

12. Avslutning
Ordf Bo S tackade för intresset och deltagandet.
Vid pennan Bengt Nilsson sekr.
Justerat via email av Hans Hoffman
Justerat via email av Thomas Zettergården

