
 
 

Protokoll ifrån Höstmötet onsdagen den 18:e september 2019 k. 19:00 i Amorinasalen, under 
biblioteket i Sollentuna centrum. 

Dagordning; 

1. Ordförande öppnar mötet  
19:00 Ordförande öppnar mötet.  
 

2. Sammankallandet och dagordning  
Mötet godkände dagordningen, samt sammankallande av dagordningen 
 

3. Val av justeringsmän tillika rösträknare  
Medlem Richardo (830) & Stig (456) valdes till rösträknare & justeringsmän. 
Totalt deltog 24 personer i årsmötet inklusive styrelsen 
 

4. Hamnchefen har ordet 
Fortsatta problem med fåglar i sommarhamnen. Toaletten i hamnstugan är borttagen. I 
övrigt har hamnen funkat bra. Arbetsplikt kommer medlemmar kallas till. Preliminärt slutet 
oktober. 
Mötet informerades om att styrelsen undersöker möjlighet att engagera externt bolag för att 
lappa felparkerade bilar. Mötet informerades om att klubben inte kan utöka arrendet hos 
kommunen för att få större parkeringsplats.  

5. Kassörens rapport 
Transaktionskonto: 125.881kr  
Placeringskonto: 700.000kr 
111 aktiva medlemmar 
60 stödjande medlemmar 
135 familjemedlemmar 
7 nya medlemmar 
Klubben följer budget 

6. Varvschefen, torrsättning, vakthållning 
Information om torrsättning finns vid grindar nere vid bryggorna, i facebook gruppen, och via 
e-post. Mötet informerades om att den södra rampen i tegelhagen är trasig och att vi får dela 
norra rampen med resten av klubbarna. Södra rampen kommer att repareras.   
Mötet informerades om att medlemmar ska ha hård bottenfärg. Medlemmar uppmanades 
att märka pallmaterial med medlemsnummer.  
EBK har vakt från slutet av november till början av januari. Schema är utskickat till berörda.  
 



 
 

7. SoBU 
Eventuellt blir det en städdag på tegelhagen för att hålla efter området.  

8. Klubbholmen 
Det har installerats en myggfångare på klubbholmen. Det stormade mycket hösten 2018, så 
vi har haft trädfällare som kapat de träden som utgjorde fara. På städdagen klövs det mesta 
till ved. 
Man undersöker ifall det går att ställa ut en liten övernattningsstuga. Inom ett par år 
kommer bryggorna att behövas renoveras. Stenkistorna har reparerats så de förhoppningsvis 
klarar sig närmaste åren. 
De gamla batterierna ska tas bort och nya batterier ska införskaffas till nästa säsong. 

9. Höstfest   
Årets höstfest blir i häggvik vid löpargymnasiet. Datum är den 16:e november från kl 18:00. 
Anmälan sker via formulär på hemsidan  

10. Websida samt Facebook 
983 saknar inloggningsuppgifter till web. 

11. Miljö 
Kommunen gör ett antal inspektioner under året   

12. Motioner 
Inga inkomna 

13. Övriga frågor  
Leffe Kjell informerade att det finns massor av gamla bilder ifrån klubbens historia efter Sten 
Brenner. Det blev en diskussion om och hur bilderna kan digitaliseras och publiceras.  

14. Mötet avslutas 
 
 

Vid protokollet: 

 

Ordförande    Sekreterare  

Medlem Jan Fröjd (837)  Medlem Fredric Wallsten (919) 

 

 


