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§1

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

§2

Godkännande av kallelse
Dagordningen godkändes.

§3

Val av ordförande och sekreterare
Per Barius och Jenny Rundin

§4

Val av justeringsmän och rösträknare
Mötet väljer Gustav Bergström och Andreas Bratt.

§5

Föregående mötesprotokoll uppläses
Godkändes och lades till handlingarna.

§6

Rapport ordförande
Per inleder med att kortfattat berätta att vi lämnat in ett förslag om att köpa
tjänsten om spåntning. Vi kommer återkomma senare på mötet med diskussion
och offert. Annars har vi planerat för samma aktiviteter på Bubben som under
2017.
Per berättar också att det kommer komma mer information om slipen idag då det
finns diskussioner med kommunen om ett nytt långtids arrende där de kan
komma att ta mer ansvar för underhållet. Idag har vi vart försiktiga med att göra
investeringar på slipen då vi bara haft kontrakt på fem år. För övrigt så går
varvet väldigt bra.
Inför 2018 så har man budgeterat likadant som man gjorde under 2017. Patrik
kommer fixa sanktioner för vårseglingen Sundbyholmsregattan och en
höstsegling.
Övrig information till medlemmarna är att valberedningen endast består av Pia
Malmgren då Bo Bratt och Lars Klingvall avgått. Man önskar att det ska spridas
att det önskas nytt folk till valberedningen om någon kan tänka sig det.
Möjlighet finns också att åka på årsmötet för Södermanlands seglarförbund den
29 november om intresse finns. Kontakta i sådant fall Per.

§7

Rapport verksamhetsansvariga
Rapport kassören
Henrik redovisar budgeten för 2018. I den är dock inte en eventuell spåntning.
Han berättar också att han frågat banken om en checkkredit för den period under

sommaren som kan bli lite knaper om vi beslutar för spåntning men har inte fått
svar än. Frågor om hur det ser ut på kontor kommer och Henrik redovisar.
Rapport varvschefen
Per-Eric berättar att de nästan är färdiga med alla upptagningar. Alla ordinarie
tider för upptagning är gjorda. Beläggningen är god, det finns många stora båtar.
Det har vart svårt att rodda runt på slipen då viss information har brustit. Ett
önskemål är att alla hör av sig när de säljer eller byter båt.
Ett problem på slipen är de båtar som ligger uppe år efter år. Tanken är att
båtplatserna ska finna till alla aktiva medlemmar och inte långtidsförvaring.
Energi och miljö har ordnat så att man kan skrota båtar på tippen så den
möjligheten finns nu.
Per-Eric kan glädja med att har nu vart på arrendemöte med kommunen
tillsammans med Anders Sundström och motorbåtsklubben. Dagens kontrakt
sträcker sig bara över fem år och är väldigt otydligt. Man vill sammanställa ett
nytt kontrakt där man är väldigt tydlig med vem som ansvarar för vilket
underhåll och eventuella reparationer. I och med det så ser det lovande ut för att
vi får vara kvar på slipen. Kommunen är intresserad av att erbjuda oss ett nytt
längre kontrakt. Tillsammans med motorbåtsklubben ska vi sammanställa våra
viktigaste fem punkter och skicka in till kommunen så att vi får ett pris utefter
det. Vår prioritet är: Rampen, bryggor runt rampen, infästning och mastkran
samt spåntning vid åkanten. En fråga som uppkommer under mötet är att vi
kommer behöva nya bryggor också om det ska spåntas längst med ån för då
kommer vi inte kunna förtöja båtarna som vi gör idag.
Vi är överens om att vi måste tänka långsiktigt och framtidssäkra om vi ska ha
ett kontrakt som gäller länge. Förhoppningsvis har Per-Eric mer information att
komma med på vårmötet.
Rapport intendenten
Tommy informerar om att man stängde ner på Bubben i lördags 14/10. Vi
kommer behöva byta ut ett trasigt fönster i klubbhuset och en slangkoppling till
tanke inför nästa år.
Sekreterarna
Inget att rapportera.
Rapport tävlingsledaren
Vi saknar i dagsläget en tävlingsledare men planerar för seglingar 2018. Vi går
in med sanktioner för en vårsegling, Sundbyholmsregattan och även en
höstsegling.
Rapport ungdomsansvarig
Partik kan berätta att det 2018 kommer att fortlöpa ungerför på samma sätt som
det gjort under gångna året men att man inte kommer hålla i någon egen stor
tävling. Han har även annonserat sin avveckling från och med 2018.
Patrik forsätter att informera om att det kommer finnas möjlighet till att utföra
arbetsplikt när det är dags att förflytta nya bryggan från Sundbyholm. Man
kommer ha årsmöte i Mälby 11/11 för de som är intresserade. De
underhållsplaner man har i Mälby är att ordna med den nya flytbryggan och att
fixa med ett nytt riggförråd. För det har man fått bygglov och planerar att söka
sponsring.

Rapport klubbmästaren
Inget att rapportera.
§8

Beslut om avgifter 2018
Arbetsplikt
Medlemsavgifter
Varvsavgifter
Styrelsen föreslår oförändrade avgifter. Mötet godkänner beslut.

§9

Beslut om underhåll för Bubben
Mötets stora punkt gäller spåntning. Vi har fått fantastisk hjälp av medlemmar
som påbörjat och gjort ett stort jobb med spåntning. Men vi vill inte slita på
varandra så det känns rimligare att köpa den tjänsten. Styrelsen vill få detta jobb
gjort inför nästa års säsong. Vår utgångspunkt är att genomföra spåntningen
samt att slippa höja avgifterna och att behöva ta lån. Jobbet man vill utföra är att
spånta ca 33 m samt några hål vid tidigare spåntning och att muddra och fylla
upp hålen vid bryggkanten. Det är fram till mittgången man pratat om. PRL som
tidigare gjort vår stenpir har lämnat offert och den är förlängt till efter
höstmötet. Tommy har även vart i kontakt med Agero Marin men de har inte
lämnat in någon offert. Offerten från PRL finns med i Aktuellt om Svearna.
Jobbet skulle ta PRL ungefär en vecka att utföra men vi kan inte få en tid på när
det skulle bli gjort förrän vi tackat ja till offerten. Röstar vi ja kommer Tommy
att ha ett möte med PRL ute på Bubben för att se över jobbet. Han kommer då
även att be om en offert på resterande delen av ön som behöver spåntas för att
ha i beräkningarna för framtiden. På sikt vill vi gärna spånta på båda sidorna av
mittgången. Tommy informerar också om att vi skulle behöva göra visst
förarbete innan PRL kommer och spåntar och det är att såga upp bryggdäcket
fram till mitten. Det måste vara gjort för att PRL ska kunna påbörja sitt jobb.
De åsikterna om framkommer på mötet är att vi borde satsa på spåntningen samt
att det vi redan gjort vore bortkastat om vi inte fullföljer. Det kommer även
förslag om att muddra på lillbubben när PRL ändå är på plats. Önskemålet är att
jobbet är klart innan nästa säsong. Medlemmarna ör positiva till att göra det
förarbetet redan i höst om det behövs.
Kostnade för spåntning är ca 140,000 med moms plus en avgift på ca 2500:/timme för muddring.
Vi föreslår beslut om att ge Tommy mandat i samråd med styrelsen att utföra
mer jobb om det finns möjlighet och behov upp till 200,000:- Med den summan
kan det bli aktuellt med en check kredit eller ett lån.
Mötet beslutar om åtgärder.

§ 10

Nya medlemmar
Följande personer är invalda som medlemmar i Svearna:
Nefad Advic
Åsa Blixt
Maja Carlsson
Torsten Carlsson
Cara Cunningham
Agneta Engström

Alicia Engström
Owe Engström
Casper Eriksson
Christer Eriksson
Matilda Eriksson
Myra Eriksson
Irma Frank
Olof Hammarqvist
Magnus Jansson
Daniel Johansson
Niyttaya Khampandung
Anita Kåberg
Ebba Lillieh Komada
Linnea Lindberg
Morgan Lindberg
Emil Mosbah
Elias Nilsson
Erik Schmitz-Hillebrecht
Harley Söderlund
Maximilian Söderlund
Elias Thoren
Nils Öholm
Linus Linse
Melina Santos
Nils Hammarqvist
§9

Övriga frågor
Anders Sundström informerar om att man nu kan söka bidrag om någon vill
blästra och byta färg på sin båt. Han kommer att lägga ut en intresseanmälan för
detta. Han kommer med förslag om ett förbud mot giftfärg och föreslår att vi
inför en miljöpolicy.
Anders har också vart på möte gällande Sundbyholmsbryggan. Det kommer att
rivas snart och kommer troligtvis att behöva flyttas omkring v 45/46. Tanken är
att försöka dra den med de båtar vi har och att slippa hyra in tjänsten. Det
kommer därför att behövas en arbetsinsatts av medlemma till flytten och
förankringen.

§ 10

Mötet avslutas
Per tackar för bra diskussion och beslut som tagits på dagens möte. Kaffe och
fika finns innan han lämnar över till Lars Langeman från kustbevakningen som
framför ett väldigt intressant föredrag.
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