Protokoll
SS SVEARNAS VÅRMÖTE
Tid:
kl 19,00
Plats:
Seniorcentrum Alva Myrdalsgatan 3D

§1

Mötets öppnades
Ordförande Per Barius öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
Tyvärr måste Tommy meddela att kustbevakningen inte kunde komma på grund
av oljeutsläpp på Mörkö. De hälsar dock att de gärna kommer en anna gång och
att de har planer på att komma ut till Bubben men en båt i sommar.

§2

Godkännande av kallelse
Dagordningen godkändes.

§3

Val av ordförande och sekreterare
Mötet valde Per Barius och Jenny Rundin Soulas

§4

Val av justerare och rösträknare
Rolf Fogelberg och Jenny Billberg väldes till justerare och rösträknare.

§5

Föregående mötesprotokoll uppläses
Föregående protokoll godkännes och läggs till handlingarna. Medlemmarna
påminner om att bilaga med befattningsledare och vaktmästare saknas. Styrelsen
ska se till att den läggs upp på hemsidan.

§6

Rapport ordförande
Per börjar med att bjuda in till dialog med medlemmarna och välkomnar åsikter,
tankar och förslag.
Nytt för i år är att vi köpt in optimister till ungdomsverksamheten. Dessa båtar
är köpta tillsammans med TSS och vi måste ha ordning och märka upp vilka
som tillhör Svearns respektive TSS.
Ett bekymmersamt ämne är kölbåtsseglingen. Per berättar att vi saknar
seglingsledare men att styrelsen ändå bestämt att vi ska genomföra
Sundbyholmsregattan. Där kommer Patrik agera projektledare men stöd behövs.
Öppen diskution, hur viktig är seglingen för klubben?
Flera medlemmar är eniga om att det vore beklagligt att ta bort seglingen. Det
bär emot för många och man vill ogärna avveckla den då det kan vara svårt att
starta upp igen vid ett senare skede. Ingen medlem är emot att vi fortsätter driva
seglingen framåt.

§7

Rapport verksamhetsansvariga

Rapport kassören
Alla avgifter har gått ut men tyvärr fick alla passiva medlemmar fel avgift
utskickad. Henrik försäkrar om att alla fel kommer att korrigeras och betalas
tillbaka. Självklart kommer det at följas upp vad som blivit fel i systemet så att
detta misstag inte upprepas.
En svart lista kommer upprättas inför sjösättningarna och de som har obetalda
skulder kommer ej att få sjösätta.
Rapport sekreterarna
Sekreterarna informerar om att ansvaret för medlemsregistret har flyttats från
kassören till sekreterarna.
Rapport varvschefen
Per-Eric rapporterar om att sjösättningarna startar 22/4. Samma datum kommer
man även genomföra en vårstädning då det ska tas bort sly, lappas staketet mm.
En båt har bytt ägare och två båtar som legat på land länge ska tas bort av sina
ägare. Medlemmarna undrar vad som hände med den ökade elförbrukningen
som togs upp på föregående möte men där vet vi inte vad som orsakade det.
Även information om att en mast ligger ivägen kommer upp och Per-Eric har
redan tagit upp det med ägarna och den skall vara borta innan påsk.
Per-Eric informerar om sitt möte på båtrådet i Torshälla. Mötet handlade
mestasdels om Torshälla 700 år och inte om slipens framtid som man hade
hoppats på. Per-Eric har därför bett om ett speciellt möte till hösten för att
diskutera just dessa frågor.
Medlemmarna informeras om att det blåst sönder en del pressar under vintern.
Per-Eric ber alla att tänka på hur dålig sikt traktorförarna har vid sjösättning.
Alla måste hjälpas åt att påminna varandra om säkerheten på slipen och det
kommer genomföras säkerhetsgenomgångar med alla lag inför sjösättningarna.
Rapport intendenten
Vårstädningen på Bubben genomförs 20/5 och Tommy hoppas på mycket folk.
Han berättar även att vi kommer kunna hämta de flytbryggor som Brf Stensjö
Pärlan har skänkt till Svearna under vecka 17. För att genomföra detta kommer
både Lotta och Ribbåten behövas och önskvärt även tre man per båt. Den gamla
flytbryggan ska dras in till slipen och man kommer eventuellt kunna göra
arbetsplikt genom att riva den.
Den fasta telefonen på Bubben är nu avstängd.
Tommy berättar om de offerter som tagits in. Först på den gällande färskvatten.
Där finns det en offert för tre olika alternativ med kostnader på mellan 20,000150,000:- Att borra brunn som man frågat om på tidigare möte har setts över
men rekommenderas ej av företagen och är inte aktuellt.
Vad gäller taket så finns det en offert på ca 150,000-200,000:- för plåttak. Där
ingår allt så som tak i plåt, rännor mm och en garanti på 5 år.
Vi inväntar offert från PRL för att göra klart spåntningen. De ska återkomma så
fort de vet om de kan komma över tillräckligt med material för att kunna utföra
jobbet. Skulle denna offert bli hög så kommer styrelsen kalla till ett extra
beslutsmöte för medlemmarna. Spåntningen är prioriterad att få klar i år. De
andra förbättringarna som behövs kommer att utföras i den ordning de är
prioriterade.

Frågan kommer om det finns möjlighet att få tanken tömd från västmanlands
sida. Tömning av tanken är dock kraftigt subvenktionerat och är inte en stor
kostnad i dagsläget.
Roliga nyheter för barn och ungdommar är att man införskaffat studsmatta,
optimister, pingisbord, spel och trampbåtar. Även planer för linbana och
äventyrsbana finns.
Rapport ungdomsansvarig
Per-Eric informerar om ungdomsverksamheten för Patriks del.
Det kommer att vara upptakt och informationsmöte i Mälby 1/5.
Städning och vårrustning sker 17/4 och 29/4. Den 17/4 på annandag påsk
kommer det även att bli gemensam grillning.
Inför tävlingarna i höst kommer det att behövas folk som kan hjälpa till.
Rapport klubbmästaren
Andreas har glädjen att berätta att det kommer hända mer än vanligt på Bubben i
år. Gällande midsommar så hoppas vi kunna dra ihop någon form av segling.
Det som är spikat är däremot den traditionella dansen kring stången och
långbord. Nyheter för i år är tipspromenad med priser för både barn och vuxna
och även hoppborg kommer att hyras. Men det är inte omöjligt att mer
tillkommer i programmet. Se detaljerat program på hemsidan i början på juni.
Festkommiten tar tacksam emot hjälp med förberedelserna och att frakta ut
hoppborgen till Bubben. Planerna inför hösten är inte klara än men kommer att
planeras inför sommaren.
§8

Nya medlemmar
Vi välkomnar familjen Eriksson/Blixt som medlemmar i Svearna.

§9

Övriga frågor
Kompleteringsval på tre nya vaktmästare. Klubben väljer in följande:
Greger Svanström
Melissa Körkkö
Tomas Johansson
Klubben tar gärna emot tips på eventuella temakvällar med exempelvis
matlagning eller livemusik då vi gärna ser mer liv och aktiviteter på Bubben
Det kommer en frågan om det går att dra fram mer vatten på slipen. På det vill
Per-Eric vänta och se vad Torshälla kommun säger om slipens framtid innan vi
gör investeringar på slipen.

§ 10

Mötet avslutas
Per tackar för visat intresse och avslutar mötet som följs av kaffe och fika.
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