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§1

Mötets öppnades
Mötesordförande Josephine Härdin öppnade mötet och hälsade de närvarande
välkomna med kaffe och dopp.

§2

Godkännande av kallelse
Dagordningen godkändes.

§3

Val av ordförande och sekreterare
Josephine Härdin som ordförande och Jenny Rundin Soulas som sekreterare.

§4

Val av justeringsmän och rösträknare
Fredrik Birgersson och Björn Johansson

§5

Föregående mötesprotokoll
Finns publicerat på hemsidan. Läggs till handlingarna.

§6

Rapport verksamhetsansvariga
Rapport varvschefen
De flesta båtarna har tagits upp. Några eftersläntrare lyfts upp med kran på
fredag. För övrigt har det inte hänt mycket på slipen och arrendet ligger
fortfarande i stiltje. Per-Eric Billberg berättar att han tillsammans med Josephine
jagar på men utan resultat.
Kommande lördag kommer vi ha städning på varet klockan 10-12. Det kommer
finnas containrar på plats för att röja undan allt skräp. Vi avslutar med att
gemensamt grilla korv till lunch.
Per-Eric får en fråga om virke till bryggorna, han försöker se över det men det är
svårt i kontakten med kultur och fritid.
Gällande miljön på varvet berättar Anders Sundström att de nu är tre personer
som delar på ansvaret. Man kommer att ha en träff med miljökontoret i slutet av
november. Flera personer har sanerat sina båtar och vi ligger just nu i framkant
med det. Man behöver anmäla till Anders när man påbörjar sanering av sin båt.
Anders anmäler i sin tur då till kommunen. När man är klar kontaktar man
Anders igen och man får då ett intyg.

Just nu inväntas en rapport från transportstyrelsen för värdet på zink, men den
dröjer.
Medlemmarna frågar hur mycket bilder som ska med för intyget då vissa fått
höra att de lämnat med för många. Anders säger att medlemmarna ska fortsätta
som de gjort och ha mycket bilder för att kunna bevisa sin sanering.
Rapport tävlingsledaren
Anders Sundström berättar att de som kappseglar har seglat mycket under
säsongen och med fina resultat.
Kommande år vill man åter genomföra Sundbyholmsregattan veckan innan
midsommar som vanligt.
Anders kan också delge att klubben får förfrågan om att låna ut Bubben till SM i
Smaragd 2022.
Kommande år vill man prova något nytt. Förslaget är att slå ihop Svearnas Axel
Janssons minne med TSS kräftrace i mitten på augusti.
Man har förhoppningar om att kunna bjuda in medlemmarna till ett föredrag om
kappseglingsregler i februari/mars.
Rapport ungdomsansvarig
Karl Hammarqvist drar sin rapport från ungdomsverksamheten i Mälby. Vi har
fått förfrågan från JKV om att arrangera elitserien i e-jolle tillsammans med
TSS. JKV skulle då sköta banan och allt på sjön medan Svearna och TSS skulle
stå för landbas i Mälby.
Man är fortfarande ute och åker med C55:orna och kommer göra det tills isen
lägger sig. Även många optimister är ute och seglar i Mälby.
Nästa år hoppas man får med en Sveabåt och en TSSare till junior cup i
Marstrand. Man vill också fortsätta med läger i någon form.
Rapport intendenten
Tommy Rundin berättar att 9 stycken deltog på höststädningen, vilket var
jättebra. Bubben är nu stängd för säsongen.
Vi har åter igen problem med att det finns personer som dyrkar upp låsen till
toaletterna trotts att de är låsta och finns skyltar om att de är avstängda.
Rapport kassören
Josephine tackar för engagemanget hos dem som deltog efter årsmötet med att
hitta ekonomiska lösningar. Kenny Sjöberg presenterar klubbens ekonom.
EMBK har fakturerat oss för mycket under en lång tid och betalat tillbaka
49,000:- Ekonomin är bättre men fortfarande ansträngd. Kommande år kommer
vi behöva göra flera ekonomiska insatser så som spontning och byta taket på
klubbhuset. Önskvärt är att jobba upp ett kapital för att slippa låna pengar för
kommande investeringar.
Styrelsens förslag är att höja varvsavgiften med 10% samt att ändra
avskrivningstiden från 10 år till 20 år. Förövrigt ligger samma budget som
föregående år.
En fråga kommer om det finns en tanke med att använda sig av en progressiv
modell? Hela klubben har ekonomiska bekymmer men man väljer en modell att
samla pengar som innebär att alla med större båt kommer få bidra med mer till
klubben medan de som har liten båt bidrar mindre och båtlösa medlemmar

överhuvudtaget inte deltar i att stärka den gemensamma ekonomin för
föreningen. Förslagsvis hade man kunna lägga ett grundpris på 100:- per båt för
en med rättvis fördelning där fler är med och bidrar likvärdigt till den
gemensamma kassan.
Ett annat förslag från mötet är att höja varje aktiv medlemmar med 100:- i
medlemsavgift för att få stöd från fler medlemmar.
En medlem stödjer förslaget om att öka längden på avskrivningen då piren har
en väldigt lång livslängd.
En annan medlem påminner mötet om att när man beslutade att belåna klubben
för att bygga vågbrytaren så la man lånet på 10 år och också en tillfällig höjning
av medlemsavgiften under samma tid. Om man nu ändrar på avskrivningstiden
ska man också vara medveten om att villkoren för den höjning som man då sa
var tillfällig kommer att ändras. Då tog man beslutet om att lägga betalningen på
10 år för att styrelsen och medlemmarna ville bli av med lånet fort och man
ansåg att man kunde klara av det. I dag ska det vara två år kvar på lånet för
vågbrytaren. Kenny berättar att man i samband med att man bytte bank lade
ihop pirens lån med lånet för toalettsystemet så att de nu är ett gemensamt lån.
Ytterligare ett förslag som presenteras på mötet är att se över pensionsåldern.
Svearna är en av få klubbar som har en lägre pensionsavgift. Man kunde också
se över åldern för arbetsplikt och höja den. Vissa på mötet ställer sig mot att
höja avgifterna för de medlemmar som vart med och byggt upp klubben.
Ordförande tackar för förslag men föreslår att mötet ska gå på styrelsens förslag
om budget för 2022.
Vi ändrar amorteringstid från 10 år och 70,000 per år till 20 år och 35,000 per
år. Mötet godkänner.
§7

Beslut om avgifter för 2022
a) Arbetsplikt
Ligger kvar som tidigare år. Mötet godkänner.
b) Medlemsavgift
Ligger kvar som tidigare år. Mötet godkänner.
c) Varvsavgift
Styrelsens förslag är en höjning av varvsavgiften på 10%. Så idag är priset
40:- per kvm och med höjningen blir då det nya priset 44:- per kvm. Mötet
godkänner.

§8

Nya medlemmar

Följande personer är invalda som medlemmar i Svearna:
Göran Hansson
Malin Lundin
Johanna Löjdqvist
Johan Medström
Mia Medström
Wiktor Medström
Wilmer Medström
Partik Ulff
Greta Wunderlich
Ingrid Wunderlich
Patrik Wunderlich
Sofia Wunderlich
Lars-Erik Pedersen
Britt-Marie Pedersen
Robert Sjöberg
§9

Övriga frågor
Hamnavgift på Bubben

Idag har vi en fast avgift för gästande båtar på Bubben. Klubbar inom
kommunen ska dock inte behöva betala avgift hos varandra. Det finns förslag
både om att ta bort avgiften och om att höja den men med en höjd avgift
kommer också fler förpliktelser om en viss service. Idag finns ett beslut om att
hamnar som tar hamnavgift behöver kunna erbjuda sugtömning. Bubben är dock
inte en gästhamn utan en klubbhamn. Tar man däremot bort avgiften förlorar vi
intäkter. När man satte en fast avgift såg man en ökning från ca 1200 per år till
närmare 10,000 per år i intäkter. Även att erbjuda gästande båtar betalning med
swish gav en märkbar ökning av intäkter. För ytterligare göra en insatts för
ekonomin föreslår man att skriva ut information om avgift på fler plaster,
exempel på elstolparna. Mötet beslutar att ändra hamnavgift till serviceavgift
och att behålla summan som den är idag.
Sponsorer / sälja reklamplatser
Finns någon i klubben som vill och orkar arbeta med det?
Inga anmälda på mötet.
Förslag från mötet är att söka bidrag för ungdomsverksamheten då det finns
mycket att hämta där.
Facebook, ska vi ha en aktiv sida eller stänga ner den befintliga som inte
bevakas?
Hemsidan är vår officiella kanal där all information går ut. Idag har vi också en
facebooksida men ingen sköter den. Antingen behöver vi frivilliga som kan ta på
sig att sköta den som ett komplement till hemsidan. Annars bör vi ta bort den
eftersom det är en öppen sida som saknar både information och någon som
svarar på inkommande meddelanden.
Inga frivilliga på mötet.
Hörn på slipen för återbruk/bortskänkes. Finns det risk att det blir en
soptipp?
Styrelsen har fått in förslag om att ha en hörna av slipen för bortskänkes eller
årterbruk. Per-Eric som ansvarar för varvet ser gärna att man säljer privat och
inte samlar det på slipen då risken är allt för stor att det bara blir en sophörna.
Ett förslag som istället kommer är att ha pröva ha en köp/sälj sida på hemsidan
samt att använda skeppartorps facebook sida för det syftet. Tommy Rundin ser
över en köp/sälj sida för hemsidan.
Välkomsttavlan på Bubben. Vilken typ av information.
Medlemmarna har önskat en bättre informationstavla till Bubben. Vad vill man
ha på den? Vi kommer skriva ut styrelsens kontaktuppgifter, information om
Bubben samt vart man ska ringa om något är trasigt eller ur bruk. En i klubben
har erbjudit sig att göra en tavla som arbetsplikt. Om fler har liknande
möjligheter så tas det gärna emot.
Gästrum i klubbhuset.
Lars Klingvall presenterar det förslag som han och hans fru lämnat in till
styrelsen. Idag finns två toaletter vid entrén till klubbhuset. Dessa är sedan länge
avstängda och kommer med största sannolikhet inte att rustas upp. Tar man
istället bort toaletterna så kan man bygga två stycken övernattningsrum.

Alternativt att man bygger ett övernattningsrum och ett förråd för att också göra
intendentsrummet till övernattningsrum.
Redan idag finns det tre olika förslag som ska lämnas in för offert. Tanken är att
söka bidrag för detta så att det inte faller någon ekonomisk belastning på
klubben. Här kan man också se en framtida möjlighet till intäkter då man kan ta
betalt för att hyra ut rummen.
Vill vi genomföra detta och finns det frivilliga som kan hålla i arbetet, sökandet
av bidrag mm? Styrelsen söker frivilliga.
Allmänna arvsfonden välkomnar sedan i somras ansökningar gällande
pensionärer men då krävs mindre funktionsstörningar. Anläggningsbidrag från
jordbruksverket kan också vara ett alternativ.
Vem kan tänka sig att testa en rutin för vatten och avlopp på bubben?
Ansvariga skriver kommande säsong en beskrivning som några får vara med och
testa.
§ 10

Mötet avslutas
Ordförande Josephine Härdin tackar samtliga som deltagit på mötet.

