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SS SVEARNAS VÅRMÖTE 2019-05-02
Tid:
kl 19,00
Plats:
Vilsta konferens

§1

Mötets öppnades
Mötesordförande Per Barius 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
Mötet valde Håkan Rundin och Björn Sjöberg.

§5

Föregående mötesprotokoll uppläses
Godkändes och lades till handlingarna.

§6

Rapport ordförande
Per Barius har en genomgång över klubbens alla områden och status för dessa.
Varvet går bra med en hög beläggning och allt fungerar väl. Vår klubbholme
Bubben har en efterfrågad verksamhet som rullar på och sköts bra.
Ungdomsverksamheten fungerar och genomförs i dagsläget men man har tyvärr
tvingats jobba lite i motvind med både deltagare och funktionärer.
Området umgänge och fest har vi arbetat med och lyckats få lite bättre snurr på.
Både sillsexan och midsommar att fått ett uppsving och är trevliga
tillställningar. Kölbåtskappseglingen är det områden där vi i dagsläget helt har
gått i stiltje. Vi hoppas dock att vi ska få ett upplyft här i och med att vi ordnar
SM för mälarbåtar i sommar.
Sista området är funktionärer. Där har vi funktionärer som ställer upp och gör
sin arbetsplikt inom olika områden men saknar dessvärre ett flertal tunga posten
inom styrelsen. Dessa har vart väldigt svåra att tillsätta och Per ber om
synpunkter och förslag för hur vi ska kunna gå vidare. Önskemålet är att alla
medlemmar ska försöka prata med varandra i ett försök att hitta fler som kan
tänka sig att ta en aktiv roll inom styrelsen.
Per berättar att vi i år kommer att ha segling för Alex Janssons minne i samband
med Sillsexan och påminner om att boka in den 24/8 för att inte missa det.
SEdsn lämnar Per över ordet till Lars-Göran Birgersson som informerar om SM
i mälarbåtar. Detta kommer genomföras 1-3 augusti. Lars-Göran berättar att
man fått ordning på anmälningsrutinerna. Man har också haft möte med TSS
styrelse och bett dem om hjälp för att fylla upp med fler funktionärer. Nu är det i

stort sätt klart med alla positioner men man hoppas ändå få in några frivilliga till
för att inte står helt utan back-up vid oförutsedda bortfall. Lars-Göran påminner
också om att det kommer behövas en del frivilliga i land på Bubben. Det skulle
innebära arbetsuppgifter så som att tända grillar, öppna upp och fixa i pubben
och framförallt medlemmar som kan anmäla sig till att sköta regattamiddagen.
Lars-Göran kommer att kalla till en sammankomst när arbetslaget är helt färdigt.
Han efterlyser även hjälp med att hitta sponsorer till evenemanget.
§7

Rapport verksamhetsansvariga
Rapport kassören
Per Barius berättar att allt i ekonomin ser bra ut trotts att vi tillfälligt saknar
kassör efter att Henrik Öhrn avgått. Vi har dock glädjande nyheter i att vi under
kvällen kommer kunna genomföra ett fyllnadsval för en ny kassör som tar
Henriks plats.
Rapport varvschefen
Per-Eric Billberg kan informera om att sjösättningen är i full gång och har
fungerat bra. Han väntar fortfarande på besked från kommunen gällande
arrendet och reparation av rampen på slipen. Per-Eric berättar också att han vart
på miljökontoret och fått information om vilka direktiv som kommer framöver.
Den 17/5 kommer miljökontoret att genomföra en besiktning på slipen men
Per-Eric ser inga konstigheter i det då vi sköter slipen bra.
Rapport intendenten
Utöver vårstädningen den 18/5 kan Tommy Rundin berätta med lättnad att allt
nu är klart med banken och det lån vi behövt ta för toaletterna. Han har
kontaktat avloppscenter som skall utföra arbetet och hoppas att de kan starta så
fort som möjligt. Arbetet som ska utföras är Bygget av den nya större tanken,
nya större kopplingar och slangar än tidigare som denna gång kommer läggans
på jord och inte grävas ned. Själva spolsystemet kommer också att ändras. Vid
nödfall kommer vi fortfarande att kunna använda det södra systemet tills det nya
är färdigt.Tommy slår även ett slag för midsommar som kommer genomföras i
samma andra som de senaste åren men lite aktiviteter, dans och långbord på
kvällen.
Rapport ungdomsansvarig
Andreas Birgersson får ordet och berättar att man skall ha möte i Mälby i
ssmband med arbetet den 4/5 och han hoppas att det ska dyka upp lite folk.
Förmodligen kommer man att lägga fokus på C55:orna i år och lägga
optimisterna i tältet, självklart kommer de dock vara tillgängliga om någon vill
segla dem.

§8

Nya medlemmar
Följande personer är invalda som medlemmar i Svearna:
Ingen information om nya medlemmar

§9

Övriga frågor
Fyllnadsval Kenny Sjöberg som kassör 1 år. Mötet godkänner Kenny Sjöberg
som kassör.
Det kommer en fråga om det kommer genomföras mätningar av bottenfärg på
slipen på samma sätt som man gjort på TSS. Per-Eric Billberg berättar att vi på
slipen inte kommer att göra det om det inte blir ett krav på det då vi redan vet
vilka färger vi inte får använda. Vi sattsar istället på att försöka fasa ut de giftiga
bottenfärgerna. Per-Eric berättar också att det största orosmolnet för oss just nu
snarare är Torshällas vision 2030 där man helt saknar en ordentlig plan för alla
slipar.
Lars-Göran Birgersson har information från vägföreningen som han delger
mötet. Det har uppkommit meningsskiljaktigheter gällande avgifterna inom
vägföreningen. I dagsläget står båtklubbarna för 50% av avgiften och det finns
åsikter om att det är för mycket för den korta bit på ca 500 meter som vi faktisk
utnyttjar. För att förändra det behövs en ny förrättning av landsmäteriet, något
som är väldigt kostsamt. Svearnas ställning i detta är att det inte kommer vara
lönsamt och att det är viktigare att upprätthålla ett bra samarbete inom
vägföreningen.

§ 10

Mötet avslutas
Per Baruis tackar alla som deltagit och avslutar mötet. Efteråt bjuds det på
genomsam dopp och fika.
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