
 

 

Protokoll från styrelsemöte i EBK den 6 oktober 2020 kl. 19.00 

 

Lokal:  EBK:s klubbstuga  

  

Närvarande: Hans Lindegren  

Jan Fröjd 

Kenth Gustafsson   

Mats Tuomas  

Magnus Hansson  

Johan Kronstedt 

 

 

Frånvarande:  Fredric Wallsten 

 Mari Littmarck 

 Marcus  

 

 

Distribueras till styrelse och revisorer. 

 

1. Mötet öppnas  
 

Ordförande Jan Fröjd förklarade mötet öppnat.  

 

2. Dagordning fastställs  
 

Dagordningen fastställdes.  

 

3. Föregående styrelsemötes protokoll   
 
Protokoll från föregående styrelsemöte granskades och godkändes. 
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4. Ekonomi  

Klubben har följande medel och skulder 

• Företagskonto 447.856kr 

• Placeringskonto 600.000kr 

• Lån 616.682kr  

All som ska betala har gjort det. 

112 platser upptagna i både sommar- och vinterhamn. 

 

5. Skrivelser  

Inga skrivelser. 

 

6. Medlemmar 

Ny: 

Inga 

Lämnat: 

Inga 

 

Byta till stödjande: 

Inga 

 

7. Klubbstugan 

Tamparna kastade. 

 

8.  Sommarhamnen 

Vaktpass 

Mats fyllde på med lappar innan sommaren 

Ansökan till båtplats 

Fullt, finns kölista 

Städdag 

Kalla till höststädning  

Bryggorna 

Christer stänger av vattnet när frosten kommer. 

Kö status 

13 personer som är betalande i kö 
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P-rutorna 

Kontakta Folke för hjälp med rör och platta för att markera platserna tydligare. 

 

9. Vinteruppläggningsplatsen samt torrsättning 

• Omärkta kärror lite överallt. 

• Högtryckstvätten funkar dåligt och borde avvecklas. 

• Olåst dörr på kontainer. 

• Märkning av båtbockar fortfarande bristfällig. 

• Vakten är påbörjad. 

• I övrigt funkar det bra. 

 

10. Klubbholmen 
 

• Fortsatt arbete med bygglovet. 

• Skaffa en ny grill till andra bryggan. 

• Instruktioner/listor för saker som behöver göras samt regler till nästa år. 

 

 

11. SBU´s årstämma 

Inget nytt 

 

12. Festkommittén 

 

13. Facebook 

Mari kommer inte in EBK-styrelse admin. Ska påminna Facebook men kör sitt eget konto så länge. 

 

14. Hemsidan/Formulär 

• Protokollen måste upp på hemsidan. 

• Lägga upp ny lista på medlemmar? 

o Medlemsnr, namn, tfn.nr 

o Komplettera i ansökan om att få publicera namn och tfn (ProofX) Kolla vad som står 

på hemsidan 

 

15. Övrigt 

• Höj nyckel avgift till 300:- st vid borttappad nyckel. 
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16. Nästa möte 

10 november kl. 19:00 

17. Aktionspunkter 

 

 

# Start 

datum 

        Ärende Ansvarig Klart 

2 12 sept-

17 
Skriva ner tydliga regler gällande stödjande 

medlem som vill återgå. Finns det tydligt i 

stadgarna? Lägg upp info på hemsidan under 

”Ändra medlemskap” 

Aktiv eller stödjande medlem. Text om 

fördyligande vad som gäller om stödjande vill 

bli aktiv (när de köper båt). Vad ska de betala 

och när? 

Förtydliga vilka avgifter som är i förskott och 

vad som ingår kommande säsong. 

Mari kollar i exempel hur man lägger till pop-

up rutor med förklarande text. 

Slutföra formuläret för detta när alla enats om 

regler/text 

Detta måste vara klart asap eftersom vi ska 

maila ut att alla måste meddela ändringar 

innan årsmötet. 

Mari 

Mats ger 

utkast 

Janne  

Utkast 15/11 

Mail från 

Fredrik maj 

2018 

Mari gör 

klart till 

nästa möte 

Nytt utkast 

7/4 

13 10 jan -18 Ta bort avslutade medlemmar på webben 

 

Mari Stående 

punkt 

17 2 maj-18 Klubbstugan ska målas under året.  Görs 2020 

 

Mats/Christer  

31 11 mars-

19 
Utse vice kassör Janne Utsedd, ska 

röstas fram 

på höstmöte 

33 

 

8 april-19 Ta lite nya foton – Janne kollar 

Ta drönare -  Marcus har, Johan kollar 

Janne/Marcus  

36 13 maj Straffavgift vid utebliven vakt/arbetsdag Hans Stående 

punkt 

39 7 okt, 13 

januari 
Bygglovsansökan för övernattningsstuga Marcus och 

Johan 

 

41 11 nov Vi behöver uppdatera formuleringar för ansökan 

om medlemskap. Bl.a. avgift m.m.  

Mats  
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42 11 nov Ett nytt formulär med efterfrågan om nya roller 

(söker valberedare och även 

kommunikatör/sekreterare) inför årsmötet samt 

övriga roller.  

Textförslag till 

Mari (från Janne) 

 

47 13 januari Lägga ut ett kalendarium när datum är spikade (lägg 

in midsommarfirande, men ta upp de andra 

datumen på nästa möte) 

Mari  Utkast 

mailad till 

Janne 26/1 

50 26 maj Sammanställa kösituation Mats  

52 26 maj En krysslista så att man ser när latrinerna är tömda 

samt information om hur man gör det + material 

Johan/Marcus  

53 26 maj En ”to do” lista på klubbholmen Johan/Marcus  

57 8 sept Testa Boappa AB- digitalt system som bl.a. är bra för 

båtklubbar – https://boappa.com/se/hem/ 

alla  

58 8 sept Informera i hamnordningen vad som gäller kring el 

på bryggorna i sommarhamnen. Mari mailar senaste 

version av Hamnordning i word till Mats (gjort 8/9). 

Mats lägger till text. 

Mats  

59 8 sept Uppdatera informationen om kösituation på 

hemsida och i formulär (just nu 13 i kö) 

Mari Klart 9/9 

60 8 sept Spraya p-rutorna ordentligt inför säsong 2021 Mats/Christer  

61 8 sept Uppdatera medlemslistan på hemsidan 

(Medlemsnr, namn, tfn.nr) samt kolla på proofx att 

man godkänner detta. Fanns endast på ”ändra”- 

formuläret. Resten är ju kö-formulär. Vi borde i ha 

ett för medlemmar som träder in eller? 

Mari Klar 9/9 

62 8 sept Köpa nya vattenslangar till A-bryggan till säsong 

2021 

Christer  

63 8 sept Förtydliga informationen om vad som gäller på 
klubbholmen – lägg upp på hemsidan SAMT skyltar 
på klubbis. Skickar information till Mari 

Johan/Marcus  

64 8 sept Bjuda in till digitalt höstmöte 24 september kl. 19 

inkl. lathund hur man ansluter till teams 

Mari Klar 9/9 

65 8 sept  köpa in fler flaggor, vimplar och nycklar Christer  

 

18. Mötet avslutas 

Jan Fröjd förklarar mötet avslutat. 
 

Jan Fröjd    Mats Tuomas 

Ordförande    Sekreterare 

https://boappa.com/se/hem/

