Protokoll
SS SVEARNAS VÅRMÖTE
Tid:
kl 19,00
Plats:
Vilsta Sporthotell

§1

Mötets öppnades
Mötesordförande Per Barius öppnade mötet och hälsade de närvarande
välkomna.

§2

Godkännande av kallelse
Dagordningen godkändes.

§3

Val av mötesordförande och sekreterare
Per Barius och Jenny Rundin

§4

Val av justeringsmän och rösträknare
Roland Svensson och Hans-Olof Svensson

§5

Föregående mötesprotokoll uppläses
Föregående protokoll upplästes och godkändes

§6

Rapport ordförande
Per informerar om planerna för kommande säsong. Tanken är att vi ska
genomföra Sundbyholmsregattan den 9:e Juni.
Vi planerar även att upprepa föregående års succé på midsommar. Som vanligt
blir det dans kring stången och långbord men även i år hoppas vi få ihop
tipspromenad, hoppborg, 5-kamp och trampbåtsrace.
Sillsexan och Axel Janssons minne är bokat till 25 augusti. Vi saknar
klubbmästare men har en festkommitté som gemensamt kommer att ordna med
allt. Alla får gärna gemensamt sprida ordet om aktiviteterna så att så många som
möjligt kan delta och glädjas tillsammans. Lars-Göran Birgersson tar upp som
förslag att vi ska bjuda in TSS att dela i seglingen och mötets åsikt är att det är
självklart.

§7

Rapport verksamhetsansvariga
Rapport kassören
Henrik har fått in majoriteten av medlemsavgifterna. Han informerar också att
om man inte betalar blir det ingen sjösättning. Det finns i dagsläget ca 400,000:på kontot men vi har en stor kommande faktura från PRL.
Rapport varvschefen
Per-Eric berättar att man kommer börja med ordinarie sjösättning 4:e maj.
Anledningen till att man inte kommit igång tidigare är vädret. Han kan även
berätta att det går långsamt i dialogen med kommunen gällande arrende för

varvet. Tillsammans med Anders Sundström så kommer han fortsätta ligga på
om det. Underhåller av slipen kommer enbart att innefatta att allt ska fungera.
Man kommer inte göra investeringar förrän ett ordentligt kontrakt finns med
kommunen gällande vad som tillhör vem. Det är ett dåligt kontrakt i starten där
vi nu behöver bena ut vad som ligger på kommunen att ordna och vad som är
Svearnas ansvar. Per-Eric och Anders kommer löpande att informera så fort det
uppkommer någonting nytt i frågan.
En besiktning av kommunen har gjorts på mastkranen och motorkranen.
Mastkranen fick godkänt.
Lars-Göran Birgersson tar upp att han fått höra att motorbåtsklubben tycker att
avgiften till vägföreningen är dyr. Han föreslår dock att vi låter den vara då en
ny mätning skulle vara väldigt kostsam. I dagsläget så faktureras vi ca 50,000:per år varav Svearna betalar 60% och motorbåtsklubben 40%.
Anders Sundström berättar om miljöreglerna för varvet. Vi uppmanar alla att
enbart använda godkända insjöfärger. Vi vill att de dåliga färgerna ska upphöra
och hoppas att alla ska respektera det och ta eget ansvar. Vi står inför en
kommande inspektion av kommunen på slipen gällande färgerna. Han berättar
också att han lämnat in ett skriftligt förslag till kommunen om en borsttvätt.
Rapport intendenten
Tommy berättar om att man den 19:e maj kommer ha städdag på Bubben med
gemensam fika och smörgåstårta till alla som deltar. Man ska sätta igång
toaletterna och vattnet tidigare. En slangkoppling ska bytas ut och ett fönster till
klubbhuset har reparerats.
PRL kommer att komma ut till Bubben och ha möte med Tommy angående
kommande spåntning så fort isen har gått. Man ska gå genom exakt vad som ska
göras, vad vi förberett och förtydliga alla detaljer. Tommy vill även ha
kostnadsförslag på lite fler jobb som skulle kunna göras i samband med
spåntningen. Man kommer även att be om offert för resten av spåntningen för att
ha med i beräkningarna i budget för närliggande framtid.
Det informeras om att ett större sällskap på ca 45 personer kommer att ha
aktivitet på Bubben helgen vecka 21 och att då puben och klubbhuset kommer
vara bokat.
Rapport ungdomsansvarig
Eftersom vi saknar ungdomsledare så informerar Andreas Birgersson om deras
verksamhet. Den kommer rulla på fast att man kommer köra i något mindre
skala än tidigare år. Även antalet deltagare och ledare ser ut att bli lite färre.
Man ska på måndag den 16:e ha möte gällande ungdomssektionen då man ska
ha diskussioner om bland annat läger. Tommy och Andreas ska komma överens
om hur och när 3000 bryggan ska flyttas till Mälby.
§8

Nya medlemmar
Följande personer är invalda som medlemmar i Svearna:
Inga nya medlemmar

§9

Övriga frågor
Per tar upp problemen vi ser med kappsegling, valberedning och funktionärer.
Vi har i dagsläget svårt att rekrytera medlemmar. Frågan är hur mycket
funktionärer vi behöver. Fördelen är att vi skapar sammanhållning och håller
nere kostnaderna. Vi skulle gemensamt behöva engagera fler. Vi saknar en hel

valberedning och flera nyckelpositioner inom styrelsen så som ordförande,
kassör, ungdomsledare och tävlingsledare. Just nu reder vi upp det med
kortsiktiga lösningar men på sikt behöver dessa positioner fyllas. Posten som
kassör går inte att ha tom då vi måste ha ordning på vår ekonomi. Styrelsen har
därför tagit beslut om att köpa den tjänsten för max 25,000:- per år, fram till
nästa bokslut. Mötet har inga invändningar mot det.
Mötet diskuterar den stora utmaningen i att få medlemmar att engagera sig och
ta ansvar. Förslagen som kommer är att prata mer allmänt om det. Att framhäva
det positiva och roliga med att vara delaktig i ett aktivt föreningsliv eller en
styrelse. Ett annat förslag är att börja med att bjuda in nya och yngre
medlemmar mer till att vara delaktiga och hjälpa till så att de själva ska lockas
av att vilja vara mer delaktiga.
§ 10

Mötet avslutas
Per Barius avslutar mötet och tackar alla för att de kom. Efter mötet bjuds det på
kaffe med dopp medans medlemmarna får lyssna till ett intressant föredrag av
Lotta Maxe och Anna Ekström som berättar om tjejseglingen.

Vid protokollet
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