PROTOKOLL Allmänt Snedskärsmöte 2017-02-28
1. Mötets öppnade
Mats Lindberg hälsade alla välkomna (55 st) och förklarade därmed mötet öppnat.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Mats Lindberg valdes som ordförande och Ragnar Landberg valdes till sekreterare.
3. Presentation av nya sektionsstyrelsen
 För nytillkomna medlemmar presenterade sig Snedskärssektionens nya styrelse.
Styrelsen består av sju personer med olika ansvarsområden enligt nedan.
Ordförande:
Ekonomiansvarig:
Fastighetsansvarig:
Bryggor, Bojar, Tillfartsvägar:
Tilldelning båtplatser/Jolleförvaring:
Administration/Sekreterare:

Mats Lindberg
Mattias Redeborn
Tomas Jerrskog
Jan-Erik Pettersson
Lotta Lanne/Hans Andersson
Ragnar Landberg

4. Bryggor
 Vinterns storm och mycket höga vattenstånd orsakade stora skador på C-bryggan
och landfasta bryggan vilket medför kostnader utöver budget. Kostnad för
reparation c:a 40.000:- (material 15.000:-, dykarbete 25.000:-).
Reparationen av bryggorna har prio 1 på arbetsdagarna.
5. Arbetsdagar
 På grund av sen Påsk och för att inte krocka med 1 maj helgen har vi valt 22 och 23
april samt 6 och 7 maj till arbetsdagar. Kallelse har gått ut.
En uppmaning till mötet var att i möjligaste mån försöka samåka till arbetsdagarna.
Ett förslag på tid och samlingsplats för samåkning kommer med i den påminnelse
om arbetsdagarna som skickas ut cirka två veckor före första arbetsdagen.
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6. Byggnader
 Tomas har gjort en besiktningsrunda på Snedskär och konstaterat att bl.a. samtliga
byggnader har behov av åtgärder. Ett axplock av åtgärder är:
- Vind/vattskivor bör bytas på alla husen, fasader målas.
- Glidskydd och takstege till sotaren saknas på klubbhuset och bastun.
- Troligt läckage på gummidamasken till bastuaggregatet.
- Ny sandlåda med bakbar sand (den gamla flöt bort vid vinterns högvatten).
- Ny gungställning.
- Uppstående spikar spångarna, grusa vägen m.m.
7. Ekonomisk rapport för 2016 och budget för 2017
 Mattias presenterade resultatet för 2016 och budget för 2017.
Resultat 2016
Båtplatser
Gästbåtar
Summa
Kostnader
Resultat

Budget 2017
+ 166.011:+ 59.518:= 225 529:- 217 065:= 8 464:-

Båtplatser
Gästbåtar
Summa
Kostnader
Resultat

+ 150 000:+ 55 000:= 205 000;- 199 950:= 5 050:-

Budget för 2017 lagd före vinterns härjningar ute på Snedskär och kommer därför
inte att hållas.
Investeringar.
Ny landanslutning till B-bryggan är framskjutet till 2018.
Ny plattform för sopkärl samt förtöjningsplats för sopbåten framskjutet till 2018.
Byggandet av ny plattform måste påbörjas senast hösten 2018. Vårt tillstånd för
byggandet gäller till 2018 års utgång.
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8. Hamnkaptener/Veckovärdar
 Att få någon att ställa upp som hamnkapten blir allt svårare för varje år. I år saknar
vi hamnkapten för vecka 25 (midsommarveckan) och vecka 30. Intresseanmälan
har gått ut till samtliga utan något gensvar.
Midsommarveckan (vecka 25) och vecka 30 kommer att ersättas med 3 respektive
2 veckovärdar.
9. Platsbeläggning
 Samtliga båtplatser är uthyrda, vi har cirka 30 personer som står i kö för plats. De
som stått längst är från 2014.
 Gästande båtar.
2016 hade vi 516 gästnätter. Merparten är svenska gäster, därefter kommer
Tyskland som god tvåa.
Sverige
Tyskland
Holland
Schweiz
Danmark
England

354 nätter
138 nätter
10 nätter
6 nätter
6 nätter
2 nätter

10. Övriga frågor
 Bottenfärger
Numera innehåller alla bottenfärger koppar. Ostkustfärgen fungerar bra.
En uppmaning till alla med tanke på miljön är att inte använda västkustfärg som
innehåller dubbelt så mycket koppar som ostkustfärgen.
11. Mötets avslutande
 Ordförande tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Ordförande

Protokollförare

Mats Lindberg

Ragnar Landberg

