PROTOKOLL Allmänt Snedskärsmöte 2018-04-10
1. Mötets öppnade
Mats Lindberg hälsade alla välkomna (60 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. Arbetsdagar – presentation av vad som planeras för arbetsdagarna och
arbetsledarna
 Jan-Erik presenterade listan på vad som skall göras på arbetsdagarna. Mycket är
årligen återkommande underhåll. Utöver det årliga underhållet skall vi i år byta all
kätting till bojarna och två bojar ska tas bort. Kasplåtarna på bryggornas landanslutning ska halkskyddas.
Hamnkaptenshuset är i dåligt skick, nordöstra knuten skall förstärkas på
arbetsdagarna (se bilaga 1). Klubbhuset har fuktskador på golvet under den låsbara
förvaringen i köket och måste åtgärdas på arbetsdagarna. (se bilaga 1)
5. Ekonomisk rapport för 2016 och budget för 2017
 Mattias presenterade resultatet för 2017 och budget för 2018. (se bilaga 2 och 3)
6. Planerade investeringar
6.1 Dansbanan
Ett förslag finns för att utöka ytan på dansbanan för att få plats med ett permanent
”partytält” på 10x6 meter. Jan-Erik visade bilder på hur tältet ser ut.
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6.2 C-bryggan
C-bryggan har ett stort renoveringsbehov. Inom en 5-års period måste tex. all kätting
bytas, flytkroppen i sektion 3 bytas/lagas, förbindelsefjädrar mellan sektionerna bytas m.m.
m.m. Kostnad för detta är c:a 370.000 kronor och då har vi fortfarande inte nyskick på
bryggan.
Tre offerter för ersättningsbryggor finns. Det som inte ingår i offerterna är demontage av
Y-bommarna från gamla bryggan och därefter återmontage på nya bryggan. Allt annat
ingår i offerterna.
Offert 1. SF Pontona c:a 1.200.000 kronor
Offert 2. Svenska Pontonhamnar c:a 950.000 kronor
Offert 3. Hamnab Sjöentreprenader 1.136.000 kronor
6.3 Köket i klubbhuset
Köket är i stort behov av en rejäl uppfräschning. Lotta visade en skiss på hur ett nytt kök
kan planeras.
7. Hamnkaptener/Veckovärdar
 I år har vi veckovärdar vecka 18 - 22 och vecka 34 – 40 samt midsommarveckan för
att bistå hamnkaptenen. Hamnkaptener har vi vecka 23 – 33. Sophämtning sker
måndagar jämna veckor, vecka 20 - 38. Extra sophämtning är även beställt för
vecka 27 och vecka 29.
8. Platsbeläggning
 Samtliga båtplatser är uthyrda, vi har cirka 30 personer som står i kö för plats.
Omsättning på platser är c:a 5 platser/år.
9. Gästande båtar
 2017 hade vi 600 gästnätter. Merparten är svenska gäster, därefter kommer
Tyskland som god tvåa.
10. Regler för Snedskär
 Uppdaterade regler för Snedskär presenterades av Lotta. Det mesta är samma som
tidigare. En ändring är hur bojliggarna får utnyttja lån av bryggplats. Elanslutning till
båtarna skall fortfarande användas med sunt förnuft, men risken för överbelastning
är numera ett mindre problem sen vi höjde abonnemanget från 16 A till 25 A
huvudsäkring.
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11. Övriga frågor
11.1 Festkommité
Ett förslag på mötet var att utse en festkommité till i första hand midsommar och
kräftskivan.
11.2 Gästhamnsavgift
Förslag på höjning av gästhamnsavgiften från 100:- kronor till 150:-kronor
11.3 Parkeringen
En uppmaning till alla är att alla inom samma familj försöker att samåka till Snedskär
särskilt vid midsommarfirandet och höstens kräftskiva då vi har begränsat med
parkeringsplatser.
12. Mötets avslutande
 Ordförande tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Ordförande

Protokollförare

Mats Lindberg

Ragnar Landberg

