
  

  

Höstmöte 2018 Saxemara båtklubb  

  

Datum:   2018-11-07 Tid:   Kl. 18.30 Plats:  Klubbstuga  

  

Närvarande: B Svensson, S-Å Wallin, R Claesson, I Larsson, T Johansson, T 

Ohlsson, L Gardell, Johan Carlberg  

  

§ 1 Mötets öppnande  

Ordföranden öppnar mötet  

  

§ 2 Val av ordförande för mötet  

Bo svensson valdes till ordförande för mötet  

  

§ 3 Val av sekreterare för mötet  

Roger Claesson valdes till sekreterare för mötet  

  

§ 4 Val av justeringsman  

Thomas Ohlsson valdes till justeringsman för mötet  

  

§ 5 Fastställande av dagordning  

Efter att §6 strukits godkännes dagordningen av mötet.  

  

§ 6 Föregående mötesprotokoll  

Paragrafen struken  

  

§ 7 Y bomsprojekt med aktuell ekonomi   

Kassör går igenom det aktuella ekonomiska läget i klubben. Diskussion fördes 

allmänt om den ekonomiska situationen. Det ser positivt ut på sikt men just i 

dagsläget är ekonomin ansträngd.  

  

Y-bomsprojektet anses vara avslutat och resterande arbete anses höra till ordinarie 

klubbverksamhet.  

  

Alla arbeten som påbörjas skall kontrolleras mot kassör för att säkerställa att inte 

överskrida budget.  

  

§ 8 Aktuella projekt       

Bryggkransen skall lagas på insidan för att förhindra ras och sprickor. Metod för detta 

skall ses över av hamnfogde.  

Y-bommar skall lyftas upp för under vintern.  

Lejdaren till flytbryggorna skall monteras bort under vintern.  

Flytbryggorna kommer att ligga kvar under vintern, men de kan fastna mot den fasta 

bryggkransen vid högvatten och skall justeras.  



En översyn av påväxt på flytkroppar skall genomföras. (brygga och bommar) 

Stugans södra fasad behöver renoveras.  

  

Som övriga kommande arbeten nämndes  

Lamparmaturer utomhus, garderobsförvaring i klubbstugan, förrådsutrymme 

utomhus, staket mot fast brygga, Fler förankringstyngder till flytbrygga (fästen redan 

monterade på flytbryggor)  

  

    

§ 9 Övrigt  

Styrelsen får i uppdrag att se över möjligheter att utöka antalet båtplatser i syfte att 

förbereda klubben mot framtiden och en eventuellt ökad efterfrågan på båtplatser. 

Möjligheter, begänsningar, kostnad och tid bör vara med i bedömningen och om 

möjligt så önskas en redovisning i anslutning till kommande årsmöte.  

  

§ 10 Mötet avslutas  

Ordföranden avslutar mötet  

  

  

  

  

Ordförande        Sekreterare   

Bo Svensson  Roger Claesson  

  

  

  

  

Justeringsman  

Thomas Ohlsson  


