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Dagordning årsmöte 2018-02-15 

1. Mötets öppnande 

2. Parentation 

3. Val av mötesordförande 

4. Val av mötessekreterare 

5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

6. Godkännande av dagordningen 

7. Godkännande av mötets behöriga utlysande 

8. Verksamhetsberättelse 

9. Kassaberättelse 

10. Revisionsberättelse 

11. Ansvarsfrihet för styrelsen 

12. Ansvarsfrihet för AU (arbetsutskott) 

13. Inkomna propositioner  

14. Val av 

a) kassör, 2 år  

b) en styrelseledamot, 2 år 

c) två styrelsesuppleanter, varav en på 1 år, en på 2 år 

d) en ledamot AU, 2 år 

e) två revisorer, varav en på 1 år, en på 2 år  

f) tre valberedare, 2 år 

g) tre maskinansvariga, 2 år 

h) stugvärdsansvarig, kallande, 1 år 

i) tio eller fler stugvärdar, 1 år 

 

15. Fastställande av avgifter för 2018 

16. Fastställande av datum för gemensamma arbetsdagar 

Förslag 7 april, 26 maj samt 8 september 

17. Fastställande av verksamhetsplan 

18. Övriga frågor (motioner och förslag) 

19. Mötets avslutande 
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Verksamhetsberättelse för år 2017 
 

Styrelsens sammansättning för 2017 

Fredrik Emsevik, ordförande 

Eva Mjörnerud, sekreterare 

Hans Wallgärd, kassör  

Bo Nilsson, ledamot 

Ken Rosén, ledamot 

Peter Palmertz, suppleant 

Tommy Björkström, suppleant 

 
Under året har ett årsmöte och sex styrelse-/arbetsmöten hållits.  

Antalet medlemmar var vid årsskiftet 225 st. 

Stenafastigheten. 
Det har varit mycket arbete med att städa och röja på området och i träskjulet, detta ar-
bete kommer att fortsätta.  
Extra arbetsdagar har gjorts för att fixa fasaden inför vintern. 
En ny liten gångdörr har satts in på västra långsidan av träskjulet. 
Ny port är påbörjad till norra gaveln. 
Hela norra delen var uthyrd under vintern. 
 
Marinan Tegeludden 
Båtklubben har haft tre arbetsdagar vid Tegeludden, den 8 april, 27 maj samt  
9 september.  
Klubbstugan är färdig förutom markarbetena. 
Allmänt underhåll av mark har gjorts under året. 
En vågbrytare har införskaffats till södra bryggan, denna kommer att läggas ut våren 
2018, och därmed kommer vi att få ett antal nya bryggplatser. 

Kärringberget 
En extra arbetsdag på Kärringberget har hållits för arbete med y-bommar. 
Bommarna blästrades för att sedan varmgalvaniseras. 
Detta misslyckades, då y-bommarna är för gamla och orena i materialet så galven fäste 
inte på stålet. 
Y-bommarna målades med epoxifärg istället och nya flytkroppar monterades. 

Sjöstugan Borgvik 
Arbetsdag vid sjöstugan i Borgvik hölls den 11 juni. 
Allmänt underhåll och gräsklippning har gjorts löpande. 
 

Jag vill tacka all som på olika sätt bidragit till att Slottsbrons båtsällskap haft en  
väl fungerande och trevlig verksamhet. 

Fredrik Emsevik 

Ordförande  
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Verksamhetsplan för år 2018 
 

Tegeludden 
Att göra på arbetsdagar: 

• Dra mer ström nya uppställningsplatsen 

• Mer bark läggas på vagnsuppställningsplatsen norr om våra båthus 

• Lägga nya vågbrytaren på plats 

• Marken framför stugan ska fyllas upp med sand och grus 

 

Stenalokalen/-området 
Att göra på arbetsdagar: 

• Se lista i klubbstugan (kommer att anslås under våren 2018) 

(fråga gärna ordförande eller hamnfogde om ni är intresserade av att göra någon 

extra insats så får ni reda på vad som ska göras) 

 

Kärringberget 
Att göra på arbetsdagar: 

• Belysningen ska ses över 

• Bryggorna ska oljas 

• Ev. röjning efter väg och vändplan 

 

Sjöstuga Borgvik 
Att göra: 

• Förråd färdigställas med läktlock samt foder till fönster och dörrar 

• Stålbock till brygga tillverkas 

• Bortstädning av gammalt material 

• Olja bryggor 

• Nyckel till ytterdörr skall bytas så att K-nycklar passar 

 

Maskiner vid Tegeludden 
 
• Vår nya grupp med maskinansvariga kommer att se till att våra maskiner blir i fullt 

brukbart och säkert skick 

• Ett antal chaufförer till truck och hjullastare kommer under våren att utses, 

vilka detta blir meddelas via vår hemsida 

• Vill man hyra någon av saxliftarna så pratar man med någon av de maskinansvariga. 


