
VÄRMDÖ-EVLINGE-BÅTKLUBB 
 

Protokoll från styrelsemöte nr 5, torsdag den 23 augusti2018 
 
Närvarande: Styrelsen: Bosse, Hans, Conny, Janne, Per, Jonas, Karin, Mikael och Klaes. 
 
 
 

1. Öppnande och föregående protokoll 
Vi hälsades välkomna och Bosse öppnade mötet. 
 

2. Dagordning och föregående protokoll nr 4 
Dagordningen kompletterades och fastställdes. Till dagens möte är Karin Sjögren 
sekreterare. 

 
3. Kassörens rapport per 2018-08-23                    Utgående saldo 

 
Konfidentiellt 
 
 

4. Bryggor och anläggningar 
 
a) Hinsabryggan: Fästet åtgärdat 
b) Centrumbryggan: Vass längst in.  
c) Notholmsbryggan: Pålarna fixade av Fredde VF , förslag om gemensam 

finansiering  kommer av Lars-Göran Emanuelsson. 
d) Konvaljbryggan: övrigt se varvsplatsen 
e) Varvsbryggan: se varvsplatsen 
f) Trattströmmen 
g) Varvsplatsen: Varvs och konvaljbryggan, uppsträckt kätting  med fäste på 

brygglist.  
Besiktningsmannen har sagt att med nya bojstenar kommer vi kunna ha 8m 
bommar och vikter på båtar upp till 5 ton. Bryggorna är i gott skick. 
Reparationerna görs när båtarna är upptagna. 
Offert på nya stenar och bommar är på G. 

h) Bodar och vagnar: Klagomål på att vaktboden är tråkig och att ficklamporna 
blinkar (Bosse köper in nya lampor). Flotte levereras till Hinsaviken i augusti. 
Bastuflotte, Micke återkommer med förslag. 
Obs! vissa flytbommar eventuellt fel monterade: Vi besiktigar. 
 

5. Vakttjänsten 
 
a) Vi har fler vaktnätter  än folk så vi har omorganiserat. I framtiden kommer 

vakttjänsten ligga från iläggning till upptagning.  
    6.     Övriga frågor 
              

a) Offert belysning: Offertförslag Conny, gammal offert Mikael (Elitlagret).                                             
b) Det bästa vore en total entrepenad. Alla mailar in förslag till vår mailadress, 
gärna ett detaljerat förslag på både Hinsa och Varvsbryggan så gör vi en 



utvärdering. Röstning via mail, beslut tas via mail. Solceller till övriga bryggor 
med i förslaget. (Treklo), europakontakt blå på stolparna Hinsa + Varvsbryggan. 
c) Vi pratade om hur hantera alla som inte kommer i sjön, vi behöver jobba 

med grusplanen på varvet, det är ett miljöproblem. Båthusen behöver 
planeras in vid varandra. 
Förslag var att tömma den högra (nordost) sidan av planen 15 juni för att 
sen tömma den vänstra (sydväst) sidan den 1 augusti.  

d) Träffas angående belysningen en söndag på varvet. 
e) Bosse bokar med Fredde om klippning av vass 

 
 

7  Nästa möte är satt till onsdag den 10 oktober 2018 hos Klaes Igemo        
Tallkobbsvägen 3 klockan 19.00 

 
 
 

 
 
                            Vid protokollet                                                                 Justeras 
 
 
 
 
 
                    …………………………………….                                        …………………………………… 
                            Karin Sjögren                                                                    Bosse Eklund 

 


