
Styrelsemöte Saxemara båtklubb 
 
Datum:  2017-06-18 
Tid:  Kl. 1915 
Plats: Klubbstuga 
Närvarande: Svensson, Claesson, Larsson, Gardell, Johansson, Ohlsson, 
Samuelsson, Wallin 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden öppnar mötet 
 
§ 2 Fastställande av dagordning 
Dagordning fastställs 
 
§ 3 Val av justeringsman 
Peter Samuelsson valdes till justeringsman för mötet 
 
§ 4 Erfarenheter Y-bomsprojekt del 1  
-Alla som hjälpt till ska vara stolta och nöjda över det arbete som genomförts. 
-Arbetsrutiner tog ett tag att bygga upp då det var en del avancerade moment i 
uppbyggnad av brygg krans samt montering av y-bom. 
-Mer medlemmar anslöt för att arbeta i slutet på våren. 
-Beställning av material sker till hösten 
-Särskild diskussion fördes om skador på medtagna verktyg som används i 
samband med arbete i klubben. 
 
§ 5 Y-bomsprojektet 
Diskussion att flytbryggan skall vara kvar i vattnet under vintern. Styrelsen 
tittar på en lösning med cirkulationsutrustning som håller vattnet runt bryggan 
isfritt. 
 
§ 6 Justering av båtplatser 
De länsgående platserna upplevs för trånga och beslut togs om att ändra 
avstånd och montera riktiga avbärarlister. 
 
§ 7 Bojar 
Bojar på södra sidan ska tas upp snarats möjligt. Hamnfogde koordinerar detta 
arbete. 
 

§ 8 Ekonomi 
Redovisning av ekonomiskt läge med 16068SEK i kassan. 
 
§ 9 Upptagning 
Upptagning av båtar kommer att styras via styrelsen och målsättningen är att 
ta upp båtar den sista veckan i september eller första veckan i oktober. 
Efter upptagning ska arbete med norra delen av brygg krans påbörjas. 
 
§ 10 Arbetsdag 
Arbetsdag planeras till 14/10 
 



§ 11 Båtplatser 
Ny numrering av båtplats sker genom hamnfogdes försorg. Nya nummerskyltar 
kommer att monteras vid respektive plats. 
 
§ 12 Belysning 
Diskussion om att förbereda för belysning i samband med arbete med norra 
delen av brygg krans. Beslut tas senare. Belysning i lyktstolpar bör bytas. 
 
§ 13 Arbetsprojekt 
-Stugan södra sidan 
-Förrådsutrymmet 
-Vinda till vattenslang 
 
§ 14 Medlemsutskick 
Medlemsutskick ska ske i samband med upptagning och bör innehålla 
information om: 

- Del 1, 2, 3 i Y-bomsprojektet 
- Arbetsdagar 
- Numrering och skyltar 
- Önskemål om att få in medlemmars telefonnummer så det blir enklare att 

skicka sms till så många som möjligt. 
- E-postlista 
- Flytt av båtar kan komma att ske med hänsyn till arbete med norra brygg 

kransen. 
 
§ 15 Ordet fritt 
Förvaringsutrymme för bommar diskuterades 
Kolla upp status och eventuellt byta livbojar. 
 
§ 16 Mötet avslutas 
Ordföranden avslutar mötet. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
 
Justeringsman 


