
Saxemara båtklubb Medlemsbrev Våren 2017 

Kallelse till Årsmöte den 3 maj 2017 kl. 18.00 i klubbstugan. 

 
Om du har en e-postadress meddela kassören denna via ett enkelt  

e-postmeddelande med ditt namn inkluderat. (Sven-Ake.Wallin@samhall.se) 

 
I Saxemara Båtklubb presenterade styrelsen vid extra medlemsmöte underlag i syfte att kunna 

fatta beslut om att införa Y-Bommar vid respektive båtplats, enligt uppdrag styrelsen fick via 

Årsmötet 2015.  Under det extra möte som ägde rum den 2016-12-15 gick styrelsen igenom 

de alternativ som tagits fram avseende ett eventuellt införande av Y-bom. Presentationen 

omfattade även renoveringen av befintlig bryggkrans som oavsett beslut kommer att 

renoveras. 

  

1. Införande av Y-bom 

2. Underhåll av befintliga bojförtöjningar genom klubbens försorg. 

3. Underhåll av befintliga bojförtöjningar genom enskild medlems försorg. 

 

Beslut fattades av extra medlemsmöte att införa Y-bom enligt alternativ 1, med enhällig 

majoritet av de 20 medlemmar som var närvarande. Flera medlemmar som inte kunde närvara 

hade hört av sig eller skickat och ställt sig positiv till alternativ 1. Klubben har dock enkel 

majoritet inskrivet i stadgarna. Styrelsen ålades att i samband med detta beslut att arbeta fram 

ett förslag om ett ”växlingsprogram” för medlemmar som har betalat extra debiteringar väljer 

att lämna klubben under pågående införande av Y-bom. De extra debiteringar som är 

beslutade är 1500SEK nu i Mars och sedan blir det en till. Detta förslag kommer att 

presenteras under Årsmöte 2017 för beslut. 

 

I övrigt så skall det riktas ett stort tack till alla som arbetat med bryggkransen som visat sig 

vara i dåligt skick och krävt gedigen kunskap inom snickeri, konstruktion med hållfasthet och 

-lod, -rätlinjer och vinklar. 

 

Till dig som medlem vill styrelsen påminna om att varje tillfälle du deltar är värdefullt och att 

det inte bara är bryggnock som skall renoveras. Det finns en del andra projekt som kan 

genomföras av dig för att föra klubben mot en bättre tillvaro de kommande åren. 

Övriga arbeten som finns kommer att presenteras i samband med Årsmöte 2017. 

 

Leverans av Y-bommar kommer att ske i tre omgångar enligt följande: 

1. April 2017 kommer Y-bommar till den södra sidan av bryggan samt flytbrygga. 

2. November 2017 kommer Y-bommar till den östra delen av bryggan. 

3. Våren 2018 kommer Y-bommar till den norra sidan av bryggan. 

 

Vi önskar att många medlemmar kommer till årsmötet 2017, den 3 Maj kl. 18.00 i 

klubbstugan. 

 

Sjösättning av båtar kommer att ske den fredagen den 12 maj med start kl. 14.00. 

 

Styrelsen upplever en positiv stämning och vi jobbar alla mot målsättningen att vara en 

attraktiv båtklubb vilken kan profilera sig med låga avgifter och god standard.  

 

Med vänlig hälsning Styrelsen Saxemara Båtklubb  


