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Vilsta Konferens

§1

Mötets öppnades
Ordförande Josephine Härdin öppnade mötet och hälsade de närvarande
välkomna.

§2

Godkännande av kallelse
Dagordningen godkändes.

§3

Val av ordförande och sekreterare
Josephine Härdin valdes till ordförande och Jenny Rundin Soulas valdes till
sekreterare.

§4

Val av justeringsmän och rösträknare
Gustav Bergström och Sören Lindström valdes till justeringsmän och
rösträknare.

§5

Föregående mötesprotokoll uppläses
Godkännes och lägges till handlingarna.

§6

Rapport ordförande
Josephine Härdin presenterar sig själv som ny ordförande. Hon har varit Sveare
sedan 2014 då hon blev båtägare till en liten Ohlsson. Hon är ny i att vara med i
en styrelse för en båtklubb men är väldigt erfaren i föreningar. Nu ser hon fram
emot att vara med i en förening som gynnar hennes egna intresse, segling.

§7

Rapport verksamhetsansvariga
Rapport kassören
Kenny Sjöberg presenterar sig och berättar att han liksom Josephine också är
relativt ny i styrelsen och håller på och sätter sig in i allt. Han kan meddela att vi
har en god likviditet i kassan och att vi kommer ha det även efter vi fått den
kommande fakturan för toalettsystemet.
Rapport varvschefen
Per-Eric Billberg berättar att de flesta båtar nu ligger på land och att alla
upptagningar har gått bra. Dessvärre går hanteringen kring arrendet fortfarande
väldigt långsamt dock kan han glädja mötet med att kommunen nu har erbjudit
sig att reparera rampen med en provisorisk plåt och att de kommer stå för den
kostnaden. Utöver det kan Per-Eric informera att traktorn har vart på översyn
och att det överlag ser bra ut men kommer behöva service. Det har även vart

väldigt rörigt med båtlistorna då många inte rapporterar när de byter oh säljer
båtar. Därav har det också blivit en del fel samt sena avgifter den här hösten.
Per-Eric berättar tillsammans med Anders Sundström att de haft besiktning på
varvet med miljökontoret och att man fått nya direktiv på hur slipen behöver
skötas. På grund av det kommer föreningen att mäta samtliga båtbottnar i
november 2020. Mätningen kommer ske av ett externt företag som heter Happy
Boats och vi har fått en offert där kostnaden ligger på 400:- per båt. Anders har
sökt lova-bidrag för att genomföra detta men allt som överstiger vad bidraget
eventuellt kan ge kommer varje båtägare att få betala. Kostnaden kommer att
läggas på fakturan med varvsavgift för nästa år. Varje båtägare kommer inte
behöva delta vid mätningarna. Det kommer räcka med några funktionärer. Ett
resultat av dessa mätningar kommer bli att vi inte kommer att sjösätta båtar som
har för höga halter av TBT och koppar. Löpande information gällande
miljöarbetet kommer att ske på möten och på hemsidan. Anders har även gjort
en skrivelse angående hur just vår förening ser på miljöarbetet och hur vi
kommer att arbeta med det framöver som sänts in till kommunen.
Rapport intendenten
Tommy Rundin berättar att höststädningen har genomförts och att Bubben nu är
nerstängd för säsongen. Sex personer deltog och allt gick bra. En glädjande
nyhet är att den nya toatanken nu är på plats och att Avloppscenter nu kommer
kunna göra klart det sista arbetet. Förhoppningen är att det kommer att bli klart
innan vintern. Oavsett så kommer de att vara med på plats i vår när vi startar upp
toaletterna. Man har även fixat sponten som hade vikit sig i samband med att
PRL var ute på Bubben. En fråga som kommit upp på tidigare möten är om
hjärtstartaren är registererad och Tommy kan meddela att den nu är det.
Rapport tävlingsledaren
Anders Sundström presenterar sig som ny tävlingsledare. Han berättar att han
hittills mest inventerat, gått genom funktionärer och köpt in lite nytt material.
De seglingar som kommer genomföras kommande år blir Axel Janssons minne,
onsdagsseglingarna samt Sundbyholmsregattan som kommer hållas den 16/6.
Anders kan också berätta att man kommer samverka mer med andra föreningar
kommande säsong.
Lars-Göran Birgersson vill passa på att tacka alla som ställde upp i samband
med SM som arrangerades på Bubben i somras. Det blev en lyckad tillställning
som lämnade deltagarna nöjda och som också bidrog till en bra inkomst för
klubben. Stort tack till alla som medverkade.
Rapport ungdomsansvarig
Ulf Lindner och Andreas Birgersson berättar tillsammans om
ungdomsverksamheten. På måndagarna när de haft jollesegling har de vart 6-10
optimister och 2-4 e-jollar i vattnet och det blev fler deltagare än man trott under
säsongen. Man valde även att förlänga säsongen med fler tillfällen vilket var
uppskattat. Man har haft glädjen av att kunna utnyttja den nya bryggan i år
vilket hat hjälpt mot blåsten. Dock skulle man behöva en riktig vågbrytare och
för att genomföra detta har man sökt ett investeringsbidrag.
Ulf och Andreas får frågan om det kommer genomföras något läger under 2020.
PÅ denna fråga är man lite ovetandes. I dagsläget är de alldeles för få
funktionärer för att kunna genomföra det men skulle läget förändras så är synen

på läger positiv. Ambitionen finns där men då kommer ett flertal engagerade
funktionärer behövas. En möjlighet skulle kunna vara att se över om det finns
andra alternativ att börja med så som läget i Mälby istället för på Bubben eller
dagsläger.
Rapport festkommiten
Fler deltagare ur festkommiten befann sig på mötet och kunde berätta att man
kommer kommande år kommer fortsätta driva Sillsexan. Man har en
förhoppning att fler ska delta i festligheterna och ett önskemål om att även nå ut
mer till andra närliggande klubbar för att på så sätt få fler deltagare och att öka
sammanhållningen mellan klubbarna.
Ekonomin
Kenny Sjöberg visar burgeten för kommande år. Den är likvärdig med årets
budget men med små justeringar. Man beräknar ha samma intäkter 2020 som
man haft under 2019. Man beräknar även ungefär samma utgifter med undantag
för kostnaderna kring traktorn. Medlemsavgifterna, varvsavgifterna och
straffavgiften vid utebliven arbetsplikt kommer att kvarstå. I dagsläget är lånet
på 460,000:- och detta är för det nya toalettsystemet samt den summan som är
kvar på stenpiren. Förslaget är att ammortera 70,000 varje år och på så sätt bli
skuldfria om 7 år. Mötet godkänner burgeten för 2020.
§8

Nya medlemmar
Följande personer är invalda som medlemmar i Svearna:
Karl-Erik Wessen
Elisabeth Wessen
Gabriel Carlsson
Jimmy Franzell
Anna Franzell
Kim Carlsson

§9

Övriga frågor

Josephine Härdin berättar att styrelsen saknar en vice sekreterare om någon är
intresserad och vill anmäla sig att hjälpa till den det.
Mötet väljer Lars-Göran Birgersson till representant till vägföreningen.
Man önskar fler utegrupper till slipen, detta är något styrelsen redan tittat på och
som kommer införskaffas till våren.
§ 10

Mötet avslutas
Ordförande Josephine Härdin tackar alla deltagare som kommit. Efter mötet
bjuds det på kaffe och dopp och mötet får lyssna till familjen Öhrns kanalsegling
till medelhavet

Vid protokollet

Jenny Rundin Soulas
Sekreterare

Justeras

Justeras

