
 

 

Protokoll från styrelsemöte i EBK den 14 april 2021 kl. 19.00 

 

Lokal:  EBK:s klubbstuga  

  

Närvarande:  Fredric Wallsten 

Hans Lindegren  

Jan Fröjd 

Kenth Gustafsson   

Lars Proos  

Mats Tuomas  

Johan Kronstedt 

Magnus Hansson 

Marcus Nilsson 

 

 

Frånvarande:  

Mari Littmarck 

  

 

 

Distribueras till styrelse och revisorer. 

 

1. Mötet öppnas  
 

Ordförande Jan Fröjd förklarade mötet öppnat.  

 

2. Dagordning fastställs  
 

Dagordningen fastställdes.  
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3. Föregående styrelsemötes protokoll   
 
Protokoll från föregående styrelsemöte granskades och godkändes. 

 

4. Ekonomi  

Klubben har följande medel och skulder 

• Företagskonto 745 848kr 

• Placeringskonto 600 000kr 

• Lån 566 684kr  

 

 

5. Skrivelser  

•  Inga skrivelser 

 

6. Medlemmar 

Avsluta medlemskap: 

739 – Roger Lindqvist (från Stödjande) 

891 - Eva Stridh (från Stödjande) 

971 - Jörgen Andersson 

 

Byta till stödjande: 

868 Jonas Ekestam (sålt båten) 

847 Susanne Mörfelt (sålt båten) 

937 Johan Lindskog (sålt båten) 

 

Ny medlem: 

996 – Gunilla Lindesträng 

 

Från kölistan enades styrelsen om att följande skulle erbjudas medlemskap: 

Jonas Hjaldeborg 

Urban Brännlund 

Abbe Isa 

Ebba Settergren 

Tomas Lindberg 
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7. Klubbstugan 

Inget att rapportera 

 

8.  Sommarhamnen 

• Arbetsplikt på söndag den 18 april (A-bryggan -södra) 

• Vi tar bort en av bommarna för att göra en normal plats av de två små platserna.  

 

9. Vinteruppläggningsplatsen samt sjösättning 

• Sjösättning börjar 28 april 

 

• Slamkrypsförare är informerade och schemalagda  

 

• Det blir ingen gemensam städaktivitet på varvet pga corona. 

 

• Vattnet är påslaget. 

10. Klubbholmen 
 

• Ingen officiell arbetshelg planeras för klubbholmen i år heller pga corona. 

• En lista över saker att åtgärda kommer sätta upp på klubbholmen för medlemmar att ordna 

under säsongen. 

• Solcellspaket till klubbstugan köps in 

• Grill till ”den andra” bryggan köps in 

 

11. SOBU 

• Katarina Grenfeldt slutar som ordförande. Lars Arielius (Sollentuna Båtklubb) är ny 

ordförande för en period på 2 år.  

• Kommunen har ålagt klubbar att införa en process för att dokumentera till kommunen vilka 

företag som utför blästring i vinterhamnen. 

 

12. Festkommittén 

Inte aktuellt 

 

13. Facebook 

Inget nytt 

 

14. Hemsidan/Formulär 
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Vi ska flytta miljösidan bakom inloggning samt lägga formuläret kring blästring där. 

 

15. Övrigt 

• Styrelsen jobbar aktivt med att utöka engagemanget i ungdomssektionen.  

• En allmän rekommendation om att uppdatera sitt reg nr för parkering ska skickas ut via 

Facebook.  

 

16. Nästa möte 

18 maj 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 2021 

 

Mats/Christer  

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  

42 11 nov Ett nytt formulär med efterfrågan om nya roller (söker 

valberedare och även kommunikatör/sekreterare) inför 

årsmötet samt övriga roller. Finns i ”ändra medlemskap” 

men bör finnas med vid ansökan av nya medlemmar. Är 

Mari  
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formulären om roller i styrelsen frivilligt eller inte? Mari 

kollar och sammanställer vid ansökan och vid ny medlem 

47 13 

januari 

Lägga ut ett kalendarium när datum är spikade (lägg in 

midsommarfirande, men ta upp de andra datumen på 

nästa möte) 

Mari  Stående 

punkt 

50 26 maj Sammanställa kösituation Mats Stående 

punkt 

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.  

Förtydliga informationen om vad som gäller på 

klubbholmen – lägg upp på hemsidan SAMT skyltar på 

klubbis. Skickar information till Mari som lägger upp på 

hemsida och FB 

Johan/Marcus  

59 8 sept Uppdatera informationen om kösituation på hemsida och 

i formulär. 

Mari Stående 

punkt 

60 8 sept Spraya p-rutorna ordentligt inför säsong 2021. Kontakta 

Folke för att få hjälp med rör och platta. 

Mats/Christer  

61 8 sept Uppdatera medlemslistan på hemsidan (Medlemsnr, 

namn, tfn.nr) – klart 

samt kolla på proofx att man godkänner detta. Fanns 

endast på ”ändra”- formuläret. Resten är ju kö-formulär. 

Vi borde ha ett för medlemmar som träder in eller? 

Mari Delvis klart 

62 8 sept Köpa nya vattenslangar till A-bryggan till säsong 2021 Christer/Mats  

69 10 nov Göra sommarplatserna mer effektiva till sjösättning Mats  

74 10 Nov Bra om det även här finns tydliga riktlinjer vad det finns 

för riktlinjer med besökare och angöring beroende på 

antal besökare, vikt på båt m.m.  

Marcus/Johan  

79 20 jan Efter årsmötet sammanställer vi vad vi kommit överens 

om och mailar ut formulär som måste kvitteras av 

medlemmarna 

Mari, puchar ut info 

vartefter under 

vår/sommar (el/vatten 

hamnen, gäster m.m. 

klubbis) 

 

80 20 jan Köplats. Kontakta dom som anmälde intresse förra året. 

Betalar dom inte köavgift åker dom ut ur kön. Hans 

skickar fakturor, betalning senast sista feb. 

Mats mailar ut + 

formulär och uppdaterar 

hamnorningen 

 

82 20 jan Från förra mötet: Finns två båtar som inte har sjösatts på 

2 år.  

Dessa ska kontakts och framgå att de får en varning = 

konsekvenser 

9/3: Janne har kontakt med den ena och Kenth med den 

andra 

Fredric/Janne/Kenth   

84 9 mars Sedan förfrågan i början på varje år ”vill du fortsätta att 

stå i kö”? Mari kollar om det finns ett sådant formulär 

som går att bygga vidare på. 

Mari  
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85 9 mars Stänga ner ansökan maj-augusti, lägg in text om detta på 

hemsidan samt auto reply på mailen, men vi kan i princip 

redan nu stänga ner ansökan för i år. 

Mari/Mats  

87 9 mars Två båtar? Ej på en och samma medlem enligt 

hamnordningen. Hans kontaktar 

Hans  

88 14 april En lista över saker att åtgärda kommer sätta upp på 

klubbholmen för medlemmar att ordna under säsongen. 

Marcus och Johan  

89 14 april Vi ska flytta miljösidan bakom inloggning samt lägga 

formuläret kring blästring där. 

Mari samt info om 

blästring från Kenth och 

Fredric 

 

90 14 april En allmän rekommendation om att uppdatera sitt reg nr 

för parkering ska skickas ut via facebook och epost 

Mari  

 

 

 

18. Mötet avslutas 

Jan Fröjd förklarar mötet avslutat. 
 

Jan Fröjd     Mari Littmarck 

Ordförande     Sekreterare 


