STURKÖ BÅTSÄLLSKAP
Protokoll extra årsmöte
Lördagen den 28 september 2013

1. Mötet öppnandes. 7 medlemmar närvarande
Vid vårens årsmöte konstaterades att vi behöver ha ett extra möte innan verksamhetsåret börjar
för att besluta om medlemsavgift samt besluta om sällskapets verksamhet så att vi hinner
genomföra denna inför båtsäsongen.
2. Dagordningen fastställdes
3. Patrik och Slipmästaren valdes till justeringsmän
4. Verksamhetsplanering.
Vår vision beskrevs och styrelsen prioritering är att vi först behöver få igång en verksamhet innan vi
kan i nästa steg jobba för att skapa fler båtplatser.
En viktig bit för att få till en verksamhet samt gemenskap är att vi ordnar en klubbstuga i Sanda
hamn . Antingen skaffar vi en begagnad arbetsbod och ordnar ett sadeltak eller så bygger vi en bod
från grunden.
Klubbfesten skall vi försöka genomföra den 14 juni helgen innan midsommar så att vi inte kolliderar
med andra arrangemang typ Stenshamnsträffen, Atlas hamnfest eller kommunens skärgårdsfest. Vi
skall försöka få till träffar i samband med sjösättning samt upptagning men dagen efter så att folk
kan komma loss.
Vi arbetar inte längre för att ta över driften av hamnarna då kommunen har andra avsikter samt att
osäkerhet om hur de olika miljökraven om tömning samt rengöring påverkar. Vi arbetar för
båtplatser och annan infrastruktur genom att delta i möten med kommunen samt svara på
kommunens remisser.
Vi skall skicka ut en stomplan för nästa år så att vi lättare når ut med informationen om våra olika
verksamheter. Vi behöver ringa runt och samla ihop medlemmarnas epostadresser då det är den
bästa informationskanalen.
5. Ekonomisk rapport som underlag inför medlemsavgift beslut Vi ligger på en stadig kassa på ungefär
70tkr men om vi skall kunna utveckla verksamheten behöver vi bättre ekonomi. Idag har vi olika
avgifter för motorbåt eller segelbåt då mastkranen har avbetalats av medlemmar med segelbåtar.
Mastkranen är numera helt betald så det finns numera ingen anledning till olika avgifter.
6. Fastställande av medlemsavgift för 2014. Förslaget 300kr för samtliga röstades igenom.
7. Övriga frågor.
-Det påmindes om att båtuppställningsplatsen i Sanda behöver jämnas ut samt att markfrågan

behöver utredas.
-Angående remisssvaret till den Fördjupade översiktsplanen för skärgården från kommunen så
påtalades det att den påtänkta Skärgårdsstiftelsen borde hantera fritidshamnarna och
Hamnbolaget borde fokusera på de kommersiella hamnarna. Angående Skärgårdsstiftelsen så vill
kommunen att båtklubbarna skall hjälpa till med finansieringen men vårt förslag är att vi deltar med
mantimmar istället. Förslag kom att båtpendeln bör mötas av en mindre buss pendel.
8. Mötet avslutades och fortsatte med grillad korv & äpplemuffins med dryck.
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