Protokoll
SS SVEARNAS HÖSTMÖTE 2020-10-29
Tid:
kl 19,00
Plats:
Vilsta sporthotell

§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
Föregående protokoll upplästes och godkändes.

§4

Val av justeringsmän och rösträknare
Hans-Olof Svensson och Kent Deivard.

§5

Föregående mötesprotokoll uppläses
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§7

Rapport verksamhetsansvariga
Rapport kassören
Kenny Sjöberg presenterar budgeten för 2021. Denna har också går ut i aktuellt
om Svearna. Budgeten kommer bli densamma som 2020 med några små
justeringar. Bland annat så kommer varje båtägare med båt på slipen att bli
debiterad 400 kronor extra tillsammans med varvsavgiften för att täcka
kostnaderna för bottenmätningarna som görs i november.
Kostnad för arbetsplikt, medlemsavgift och varvsavgifter förblir oförändrad.
Mötet antar och godkänner budgeten.
Rapport varvschefen
Anders sundström informerar om de mätningar som skall göras på samtliga
båtar på slipen 9-10 november. Happy boats kommer att mäta bly, koppa, TBT
och zink. Svearna kommer att få in resultaten för varje båt och de som inte har
några gifter på sin botten kommer att få sitt godkännande direkt men resterande
kommer att få vänta med resultaten då rapporten med de slutgiltiga riktvärdena
är försenad. Så i dagsläget vet vi inte vart nivåerna och gränserna kommer att
ligga och därmed vet man heller inte vilka insatser som kommer behövas.
Medlemmarna kommer att ha på sig till 2025 att sanera de båtar som inte
godkänns. Några medlemmar har redan provat ta bort färg på sina båtar med
färgborttagningsmedel och detta har haft goda resultat. Mötet diskuterar olika
saneringsmetoder.

Josephine Härdin och Per-Eric Billberg tillsammans med representanter från
EMBK har vart och träffat kommunen gällande arrendet på slipen. Nuvarande
avtal är från 1995 och det är gjort tillsammans med kultur och fritid. De ansvarar
dock inte för marken på slipen. Därför bör vi istället kontakta
kommunstyrelseförvaltningen för att förhandla fram ett arrende med dem
istället, vilket är en mer korrekt instans för vårt arrende ärende. Kultur och fritid
ska föra över vårt ärende till dem och förhoppningsvis kan vi få en första
kontakt med markägarna innan årsmötet.
Man kunde konstatera att allt som stod på plats när arrendet skrevs är Svearnas
och tillika vårt ansvar att sköta. Man fick också veta att plattan till rampen är
beställd av kommunen och tidsplanerad för installation inom det närmaste.
Mötet diskuterar hur medlemmar sköter laddningar på slipen. Man får inte ha
kupévärmare stå på hela tiden, man får bara ladda tillfälligt. Vi måste alla tänka
på brandrisken och elkostnaderna.
Rapport intendenten
Tommy Rundin kan berätta att Bubben är stängd för säsongen. Man har även
gjort upp med avloppscenter att systemet ska vara kontrollerat och att allt ska
vara klart med toaletterna innan v 20 kommande år.
Rapport tävlingsledaren
Anders Sundström berättar att det seglats en hel del i klubben trotts covid-19
och därmed en del inställda tävlingar. Vi genomförde ett klubbmästerskap
tillsammans med TSS och Sundbyholmsregattan. Onsdagsseglingarna hade ca 8
båtar. Det finns en ambition om att ta in en föreläsare om segling i mars.
Rapport ungdomsansvarig
Andreas Birgersson finns på plats och informerar om ungdomsverksamheten.
Det har vart gott om barn i sommar, ca 15-25 stycken har hållit igång i Mälby.
Man hade ett seglarläger och man har haft en tävling där man bjöd in
närliggande klubbar. Ca 30 båtar deltog i tävlingen och det var populärt.
I Mälby skulle anläggningen behöva målas och man skulle behöva hitta en varm
eller frostfri plats där man kan förvara 60 liter färg under vintern.
Rapport klubbmästaren
Festkommiten är inte på plats men Tommy Rundin framför att det finns en tanke
om att ordna ett glögg mingel under vintersäsongen. Många är överens om att
det vore trevligt att ses även utanför båtsäsongen.
§8

Nya medlemmar
Följande personer är invalda som medlemmar i Svearna:
Tyvärr saknar vi en aktuell lista med nya medlemmar.

§ 10

Mötet avslutas
Ordförande Josephine Härdin avslutar mötet. Efter bjuds det på kaffe med dopp.
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