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PRoroKoLL HALvÅRsuörn

Strömsborgs Båtklubb 2021-10-19

1. Faststiillånde av röstliingdr 16 st. Ok

2, Mötet öppnas: Ok
3. Föredragningslista: Ok

4. Möt€ts stadgeenliga utlysande: Ok
5. Val av ordfiirande ftk mötet: Alan. Ok
6. Val av sekreterare for mötet: Joakim. Ok
7. Val av 2 justeringsmiin tillika röskEiknare: Roger Stegborg / Dan Nilsson. Ok

8. Föredragning av styrelsens verksamhets- och ftirvaltningsberättelse: Alan går igenom året som gäU pä

storbild. Ok
9. Föredragning av Sregående mötesprotokoll (årsmötesprotokoll): Alan går igenom protokollet på

storbild. Ok

10. Ekonomisk redogörelse {kassarappo*); Lena går rgenom den ekonomiska rapporien, enl.

framtagen redogörelse på papper och storbild.

"Projekt Mittenpiren" Mötet beslutar att vi går vidare med projekt Mittenpiren och ta in
offerter på olika lösningar samt attvi öronmärker 500 000:- i budget 2022 tar detta
projekt Sedan tar vi ett extrz medlemsmöte tidigt i vår där vi presenterer ett iörslag fiir
alla mdlemmar. E* arLetsgmpp kopplad till styrelseu d*as igång för detta. Yi går ut rlled
en fnåga till aIIa medlemmarvilka som kan ingå i arbetsgruppen.

11. Årenden som styrelsen vill informera om:
a. Projekt mittenpiren. Se ovan beslut.
b. Medlemsregister och BAS. Åke redovisar muntligt och via storbild...Gå in i BAS och
uppdatera uppgifterna om dig och båtenlkanoten. Kom ihåg personnummer!
c. Utvärdering årets kräftfiske. Åke redovisar att det gått bra.

d. Medlemmars egna byggnaiioner inom området. Åke redovisar. Vi har inftirt en ny regel om
täckning av trailer. Regeln godkåindes

e. Vi skall fråga kommunen om vi får ta ner träd som står i vägen och skräpar ner.

f. 5 årsplan och övriga prioriteringar. Alan går igenom beslutslistan fth 5 årsplan.

12. Följande års budget (inkl. medlemsavgifter) * verksamhetsplan: Medlemsavgiften ligger kvar
på samrna nivå infiir 2§??.



13. Övriga frågor:

" a. En motion kom in tör sent men vi har ändå behandlat den. det gäller en födrågan att bygga en

"badplats" inom området. Motionen besvaras med NEJ på gmnd av att ett bad ligger väldigt nära

samt vi kan inte anlägga en badplats med tanke på ansvar om någon skadar sig m'm.
(ansvarsftirsiikring)

b. Det tidigare ensmärket saknas men nu finns det ett nytt som ej är uppiyst, dock s,vns det inte niir

en bil står i vägen. Strrelsen ser till att lösa det.

c. Styrelsen tar åt sig ang. dålig information på hemsidan vad gäller dagordningar och info kring
möfen.
1,{. Ir4ötet avslutas: Ok
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