
 

 

 

Höstmöte 24 september 2020 

 

1. Ordförande öppnar mötet  

 

2. Sammankallandet och dagordning  

 

3. Val av justeringsmän tillika rösträknare  

• Hans Eriksson 

• Johan Littmarck 

 

4. Hamnchefen har ordet  

• Vi gjorde i ordning parkeringsplatserna vid sommarhamnen och anlitade vaktbolag. Man kan 

registrera max två bilar per familj. Noterat att det gav effekt så till vida att inga obehöriga 

parkerar där. Viktigt att alla parkerar enligt markeringarna (som ska förtydligas inför nästa 

säsong) 

• Bryggorna är nya och har fungerat. Det har varit någon händelse att någon glömt att ta bort 

vattenslangen så att det stod på. Mycket fåglar i början av säsongen men färre i slutet av 

säsongen vilket kan bero på att bryggan utanför samlar fåglarna. 

• När stänger vi hamnen? 

o Christer och Mats återkommer när vi plockar undan bryggor m.m. på ett arbetspass. 

• Lennart: Det är väldigt svag belysning på bryggorna, går det att höja?  

o Nej tyvärr går det inte att höja, men vi har tittat på om vi ska sätta upp strålkastare 

framöver. 

• Maria Sandberg undrar om de kan få byta plats inför nästa säsong  då den nuvarande bara är 

bredd 380 men utlovades 400. Båten är 320 så det är lite tajt. 

o  Mari ber Christer (vice hamnchef) eller Mats (hamnchef) att återkoppla men det är 

nog 20 + på varje sida som gäller dvs båtens bredd + 40 cm 

5. Kassörens rapport  

• Företagskonto 463.193kr 

• Placeringskonto 600.000kr 

• Låneskuld 625.015kr (ena bryggan) 

Medlemmar:  

• 112 aktiva medlemmar 



 

• 58 stödjande medlemmar 

• 134 familjemedlemmar 

• 9 nya medlemmar: 

o 987 Björn Alström 

o 988 Yunus Emre 

o 989 Erik Södergren 

o 990 John Jak obsson 

o 991 Timo Starck 

o 992 Dennis Nirö 

o 993 Peter Karlsson 

o 994 Andreas Eriksson 

o 995 Maria Sandberg 

 

• Lars Roos erbjöd sig förra året att ta rollen som vice kassör. Detta kommer tas upp på 

årsmötet. 

 

6. Varvschefen, torrsättning, vakthållning 

Torrsättning 

• Upptagningsschemat sattes upp i hamnstugan samt på grindarna. 

• Upptagning har fungerat. 

• Alla platser är uthyrda. 

• Slamkryparförarna väljer turordning så att man minimerar inställningar på slamkryparna 

Vaktpassen 

• Börjar nu på söndag. Vi delar vakt med de andra 4 klubbarna, det blir ca 22-26 dagar som vår 

period delas in i (rullande schema). Startar tidigt i september och sista är 10 november. Alla 

har fått information via epost och det har lagts ut i vaktkuren. Vaktpassen ligger uppe på 

hemsidan. 

• Vet att det kan vara känsligt i pandemi men det finns ersättningsvakter som man kan 

kontakta. 

• Rutiner vaktpass: 

o Nya medlemmar går med gamla 

o Passen är kl. 23-05 

o Man patrullerar 1 g/timme (finns ficklampa och västar) 

o Kollar att lås är låsta, kollar om båtar är ok 

o Viktigt att båtarna är märkta så att man kan kontakta vederbörande om t.ex. en 

press har gått sönder. 

o Viktigt att man i övrigt håller efter toaletter, eventuella sladdar m.m. 

7. SoBU 

• SoBU ansvarar för Tegelhagen.  

• Det finns en områdesansvarig Janne Westin. Han har fixat till bryggorna och ramparna 

fungerar.  



 

• Vattnet i Tegelhagen har satts på.  

 

8. Klubbholmen   

• Johan och Marcus är ansvariga för klubbholmen. 

• Speciellt år, så vi hade inte ett allmänt fix en helg i maj. Då brukar vi fixa tillsammans. Men vi 

har: 

o Köpt in ett nytt elverk 

o Fixades till en ungdomshörna på dansbanan me möbler, projektor, spela spel.  

• Vi ska vidare försöka få lite bättre el dit (istället för att köra elverket) 

• I övrigt måste alla ta ansvar för att tömma dasset. Alla för hjälpa till att hålla efter 

• Nästa år:  

o Installera en till grillplats på den bryggan närmast bastun.  

o Håller även på att lämna in en ansökan om en övernattningsbostad.  

• Holmen är öppen året runt men till hösten tar vi in hjärtstartare och tar upp lite bryggor. Då 

är det inte heller någon sophämtning.  

• Man får ta med vänner till klubbholmen. Kan man swisha när man är på besök? Nej styrelsen 

enades om att man inte skulle göra det. Hjälp hellre till med att klyva ved, städa. 

• Viktigt att man städar efter sig i bastun och bär in mer ved och låser 

• Angående platserna i viken på andra sidan, kan någon ta fram en liten skiss om hur man ska 

lägga till bäst i viken på norra sidan 

• Glöm inte att sätta på klubbens vimpel på båten 

 

9. Höstfest   

• Inställd pga corona. 

 

10. Websida samt Facebook 

• Mari pratade lite om klubbens hemsida (där man får bjuda in familjemedlemmar) samt att 

det är Mari man ska kontakta (webmaster@edsbergsbatklubb.se) om man har problem med 

inlogg på hemsidan eller med formulären för t.ex. sjösättning, torrsättning m.m. 

 

11. Miljö 

• Om man vill ha bottenfärg = HÅRD inte blödande. Eller ingen bottenfärg alls och istället kör 

bottentvätt under sommaren 

• Det finns en container (klubbnyckeln som går till bryggan och hamstugan fungerar) där det 

står en högtryckstvätt som man kan rulla ut och ansluta vid vatten utkast. Men man måste se 

till att siste man ställer tillbaka och låser containern. 

• Blästring – ej tillåtet ännu då man är oense om vad som är bra och inte bra. Det får man 

ansöka om hos SoBU 

 

12.Motioner 

mailto:webmaster@edsbergsbatklubb.se


 

• Man vill att man ska anordna en permanent lösning på att kunna lämna jollen på 

klubbholmen. 

o Styrelsen har beslutat att det inte är OK att lämna privata ägodelar på klubbholmen. 

Tureberg har tagit samma beslut i sin klubb kring detta. 

 

13. Övriga frågor  

• Det sitter en konstnär (Per Ståbi) nere och målar akvareller i våran hamn. Han undrar om han 

kan för göra en utställning i samband med t.ex. höstmöte. Han har även målat båtar på 

beställning. Kontakta gärna denna konstnär som suttit och målat fåglar, båtar, slottet samt 

sommarbilder från våra medlemmar.  

För att beställa ett jobb kontakta då Per Ståbi 0708-25 06 38. per.stabi@telia.com 

www.perstabi.se 

• Fick även fråga om att parkera sin bil på vår parkering under vintern. Det är inte ok enligt 

beslut 

 

14. Mötet avslutas 

 

Deltagare mötet: 

Jan Fröjd – Ordförande 

Kenth Gustafsson - Varvschef 

Fredric Wallsten – Vice varvschef 

Mari Littmarck – Sekreterare/Kommunikatör 

Johan Kronstedt - Klubbholmsbas 

Lennart Ivarsson 

Maria Sandberg 

Anders Bertilsson 

Johan Littmarck 

Frida Landholm 

Lars Proos 

Hans Eriksson 

Niklas Kronstedt 

Christian Viklund 

Yunus Emre  

 

http://www.perstabi.se./


 

Jan Fröjd     Mari Littmarck 

Ordförande     Sekreterare 

__________________________________  

 ___________________________________________ 

 

Hans Eriksson     Johan Littmarck 

Justeringsman     Justeringsman  

__________________________________  

 ___________________________________________ 

 

 

 


