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Protokoll vid Eskilstuna Motorbåtsklubbs  

vårmöte 2019-04-24 
 

 

 

§       1.          Mötets öppnande 

Ordförande Kjell Karlsson hälsade 39 medlemmar välkomna och förklarade 

mötet öppnat 

 

§       2.          Godkännande av vårmötets utlysning 

Kallelse till mötet skedde via hemsidan och EMBK:s sida på Face Book och 

anslag på slipen. Mötet ansåg kallelse skett enligt föreningens stadgar och 

godkände densamma. 

 

§       3.           Godkännande av dagordning 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§       4. Val av en justeringsman tillika rösträknare 

Till justeringsman och rösträknare valdes Sten Larsson. 

  

§       5.          Klubbens ekonomi  

Våran nya kassör Lena Bernergård redogjorde för de problem som styrelsen står 

inför för att kunna ta fram ett nytt budgetförslag som bestämdes på årsmötet. 

Styrelsen kommer att kunna presentera ett nytt budgetförslag till det extra 

årsmötet som ska hållas den 3 juni kl.18.30 i Slagsta skolans matsal, 

Majtunavägen2 i Slagsta.  

 

§       6.         Slipen 

Ordinarie sjösättnings tider är veckorna 18 - 22 enligt tidigare beslut. 

Vattnet är nu påsatt. Arbetshelger kommer att utlysas via hemsidan och mail 

samt på facebook-sidan. 

Slipkommiten poängterade vikten av att uppgift finns att försäkring och 

slipavgift är erlagd vid sjö/torr-sättning, samt att alla är med tills alla båtar är 

sjö/torr-satta, det är maskinförare som bestämmer när vi kan lämna arbetet kring 

sjö/torr-sättning.  

Det ska inte kastas pressar i containern för dessa tar så mycket plats, var och en 

får ta dessa med sig och kasta på någon återvinningsstation. 

Det kommer att ske en ommätning av slipplatserna med anledning av att flertal 

medlemmar har blivit feldebiterade. 

För information så meddelade Lars Nilsson att det enligt ordningsföreskrifter för 

slipen inte är tillåtet att på egen hand forsla båt/vagn inom slipområdet, detta ska 

göras av våra maskinförare. 

Den 17 maj kommer kommunen (miljö) att inspektera hur det ser ut på 

slipområdet, så alla uppmanas att städa upp på sina platser så det inte finns något 

att slå ner på. 
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§       7. Sävholmen 

Har smygöppnat i helgen genom att sätta dit sommarlåsen och dylikt. 

Bävern har jobbat flitigt, det blir mycket ved till bastun. Däremot så har grisarna 

inte bökat upp så mycket än. El-stängsel ska upp så fort som möjligt. 

Hjärtstartaren som i dag finns på slipen kommer att till 1 maj placeras på Sävis. 

Kommer att försöka ha en HLR-utbildning. 

Till Eskader-seglingen är sista anmälningsdag den 25 april. 

 

§      8.         Ärenden och motioner 

 Det fanns inga vare sig ärenden eller motioner att avhandla. 

  

§      9. Rapporter och Skrivelser 

Det fanns inga rapporter eller skrivelser. 

 

§      10.        Övriga frågor 

En medlem ifrågasatte hur det blir med vassplatserna då avgiften för plats där 

höjdes kraftigt för flera år sedan. Då höjningen genomfördes sa man att 

platserna skulle iordningställas och brygga skulle byggas. I dag har det inte hänt 

någonting av utlovade genomföranden. Medlemmen anser att detta är snudd på 

bedrägeri och lurendrejeri och undrar om det kommer att åtgärdas/kompenseras 

på något sätt. 

 

§       11.  Avslutande 

Ordförande Kjell Karlsson tackade samtliga närvarande medlemmar för visat 

intresse och förklarade klubbens vårmöte 2019 för avslutat. Därefter bjöds det 

på kaffe/te och tillbehör. 

 

 

 

 

 

 

Justeras:........................................................... 

               Sten Larsson 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………………  ............................................................ 

Sekreterare                                                                     Ordförande 

Bert Törnblom                         Kjell Karlsson                 

  


