
VÄRMDÖ-EVLINGE BÅTKLUBB 
 

Protokoll 

Styrelsemöte möte nr 3 onsdag den 27 mars 2019 

Deltagare:  Janne, Bosse, Jonas, Mikael och Karin 

 

§ 1 Mötets öppnande Janne hälsar oss välkomna och Bosse öppnar mötet 

§ 2 Dagordning och föregående protokoll nr 2 

§ 3 Kassörens rapport per 2019 - 03 - 27 

 Konfidentiellt      

§ 4 Status och beslut om inköp, anläggningar 

a) Hinsabryggan: Flotten nr: 49-51, Pär har flyttat på ett flertal flytkroppar på Y-

bommarna. 

b) Centrumbryggan 

c) Notholmsbryggan 

d) Konvaljebryggan 

e) Varvsbryggan Varvsbryggan ligger kvar långt ut efter islossning, koll på gång 

f) Trattströmmen 

g) Varvsplatsen: Är ren-blåst av Bosse inför utplacering av nya toaletten (baja maja) 

1-4-2019 

h) Bodar och vagnar Plockas ur innan försäljning, säljs för 5000 kr st 

§ 5 Vakttjänsten  

Jonas köper in en ny bokningskalender och skapar ett informationsblad där det 

kommer stå att det är möjligt att dela upp vaktpassen. Listorna med båtägare/brygg 

plats kommer finnas inuti vaktboden, listorna kommer även uppdateras och i fram 

tiden innehålla telefonnummer, detta pga. av säkerhetsskäl. Styrelsens 

kontaktuppgifter kommer sättas upp på anslagstavlorna. 

                                  

§ 6 Övriga frågor 

• Fördelning av roller Ordförande & varvschef: Bo Eklund, Kassör: Janne Trädgård: 

Hamn kapten: Conny Ljungberg, Vaktchef: Jonas Norberg, Miljöansvarig: Styrelsen, 

Ledamöter: Mikael Pettersson, Claes Igemo, Suppleanter: Per Särnstedt och Hans 

Järås, Hans tar hand om båt-vagnsuthyrningen  

• Planering av närliggande uppgifter:  Janne och Bosse inhandlar virke till vaktboden, 

Mikael skaffar byggplast, Janne tar fram ett förslag på uppdaterandet av stadgarna 

och verksamhetsplanen. Ett dokument skapas med information om bland annat 
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användningen av el på varvet och bryggorna samt övrig kortfattad information om 

båtklubbens regler (ett dokument som i framtiden ska signeras av medlemmarna. 

• Städdag på varvet lördag den 25 Maj med korvgrillning och gemenskap. 

 

§ 7 Nästa möte:   2 Maj  kl: 18.30 i samfällighetslokalen på midsommarängen 

Avslut: Ordförande förklarar mötet avslutat och tackar alla i styrelsen vilka tackade 

tillbaka för ett bra möte och gott kaffe. 

 

 

-----------------                                                                           ----------------- 

Karin Sjögren                                                                             Bo Eklund 

Sekreterare                                                                                Ordförande 

 

 

         

 


