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Dagordning årsmöte 2020-02-20 

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) två styrelseledamöter, 2 år  

b) en styrelsesuppleant, 2 år 

c) en ledamot AU på 2 år  

d) en revisor, 2 år 

e) en revisor fyllnadsval 1 år 

f) tre valberedare, 2 år 

g) tre maskinansvariga 2 år 

h) stugvärdsansvarig, 1 år  

15. Fastställande av avgifter för 2020 

Städning av upplåten båtplats, utförs inte detta en avgift på 500 kr 

16. Fastställande av datum för gemensamma arbetsdagar 
Förslag 2020: 18 april, 16 maj samt 26 september 

17. Fastställande av verksamhetsplan 

18. Övriga frågor (motioner och förslag) 

• Förklaring av elkostnads beräkning/ fördelning och nätavgift 

• Användning av ström på bryggor 

• Oanvända brygg platser 

• Framtagning av miljöplan för SBSS 

• Städning av upplåten båtplats, utförs inte detta, avgift på 500 kr 

• Gott sjömanskap i hamnområde, ej orsaka sjösvall vid bryggor 

• Uppmärkning av båtvagnar  

 

19. Mötets avslutande 
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Verksamhetsberättelse för år 2019 
Styrelsens sammansättning under 2019 

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 fem styrelse-/arbetsmöten hållits. 

 

Antalet medlemmar var vid årsskiftet 216 st. inklusive familjemedlemmar. 

 

Båtsällskapet har haft tre planerade arbetsdagar, 13 april, 18 maj och 28 september 
samt extra arbetsdagar. 

Stena huset. 
Arbete med att städa och röja på området och i trähuset har pågått vid varje arbetsdag. 
Gamla kontorsbaracken är riven och bort forslad.  
Vi har fortsatt att byta ytterpanel samt målat.  
Nya portramar till södra sidan har byggts, ej monterats. 
Arbete med att byta ut gammal el har gjorts. 
Hela byggnaden har under vintern varit fullbelagd med båtar. 
 
Marinan Tegeludden 
Vid långa iläggningsrampen har plattor i betong lagts på plats. 
En ny iläggningsbrygga vid långa iläggningsrampen har byggts och sjösatts. 
Betongbryggan/vågbrytaren har lagts på plats vid södra bryggan. 
Klubbhuset har fått fiber inkopplat och leverantör är Telia. 
En ny röjsåg har inköpts, den gamla är inte reparerbar, körs till den tar slut. 
Våra maskiner har under året fått underhåll och en del nya slit delar. 

Kärringberget 
Inga större arbeten utförda, normalt underhåll under året är gjort. 

Sjöstugan Borgvik 
Inga större arbeten utförda, normalt underhåll under året är gjort. 

Vi har skaffat abonnemang hos Visma för bokföring och håller på att start upp detta. 

Samtal har förts med Grums kommun angående köp av vatten och mark vid Tegeludden, 
dock vill kommunen i nuläget inte sälja något. 
Tillsammans tittar vi nu på ett arrende av mark framför båthus B. 

Jag vill tacka all som på olika sätt bidragit till att båtsällskapet haft en  
väl fungerande verksamhet under 2019. 

Fredrik Emsevik 

Ordförande  



Slottsbrons Båtsällskap    
 

 

Verksamhetsplan för år 2020 
 

Under året kommer tre arbetsdagar att hållas, 18 april, 16 maj och 26 september. 

Arbetet med att rusta upp Trähuset (Stena lokalen) kommer att fortsätta, vi fortsätter 
att röja skräp mm. på utsidan mellan trähuset och båthus C. 

Två skjutdörrar skall monteras på södra gavel av trähuset. 

Fortsatt arbete med att byta ut brädfodringen. 
 
Framför västra väggen på trähuset kommer det att röjas under våren och göras en 
”grusväg” för att vi ska kunna fortsätta arbetet med brädfodringen. 

Elsanering vid inkommande el i trähuset kommer att ske under våren. 
Detta för att vi ska kunna gå ner i säkringsstorlek på abonnemanget. 
Tores El kommer ombesörja inkoppling av nya mätarskåpet. 
 
Bom till Norra infarten (efter järnvägsövergången) kommer att målas och få mer reflexer 
under vårens arbetsdagar. 

Arbete med att färdigställa räcke vid vägen söder om trähuset fortsätter. 

Passersystem in till trähuset kommer att installeras under året. 
Ett system med tagg och kod kommer att användas. 

Våra maskinansvariga fortsätter att rusta våra maskiner så att de blir godkända och 
säkra. 

Vi har börjat projektering av en nyare kran till Tegeludden. 
En travers med kapacitet på 25 ton (max last 36 ton) har lovats oss från en generös 
sponsor. 
Ansökningar kommer att lämnas in under våren till berörda myndigheter. 
En konstruktör kommer dimensionera och rita stål och det som behövs. 

Vi kommer se över belysning av marina, båthus, parkering, bryggor och upprätta en åt-
gärdsplan för detta. 

Styrelsen/arbetsgruppen fortsätter jobbar med: 
- Att få till ett arrendeavtal eller ett köp av mark runt marinan Tegeludden. 

Detta jobb görs för att vi ska kunna söka tillstånd för vattenverksamhet hos Länssty-
relsen. Vår totala bryggareal kommer att bli för stor i framtiden om det görs mer 
bryggor. 

 
Under våren kommer en extra arbetshelg för att tillverka Y-bommar till nya betongbryg-
gan. 

Landgång mellan betongbryggan och gamla bryggan ska tillverkas. 

Under året kommer nya bommar att börja tillverkas till Kärringberget. 
Dessa tillverkas i etapper och byts ut i samma takt. 
Troligt blir att dessa tillverkas under en extra arbetshelg. 
 
Hjärtstartare kommer att installeras i klubbstugan. 
 
En bussresa till Älvsjö och Allt För Sjön, 7 mars kommer arrangeras. 


