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Protokoll vid Eskilstuna Motorbåtsklubbs  

höstmöte 2019-09-25 
 

  

 

 

§       1.          Mötets öppnande 

Ordförande Kjell Karlsson hälsade 25 medlemmar välkomna och förklarade 

mötet öppnat 

 

 

§       2.          Godkännande av höstmötets utlysning 

Kallelse till mötet skedde via EMBK:s sida på Face Book. Mötet ansåg kallelse 

skett enligt föreningens stadgar och godkände densamma. 

 

 

§       3.           Godkännande av dagordning 

Den föreslagna dagordningen lästes upp och godkändes av mötet. 

 

 

§       4. Val av en justeringsman tillika rösträknare 

  Till justeringsman och rösträknare valdes Tommy Bernergård. 

 

§       5.          Klubbens ekonomi  

Kassören föredrog föreningens ekonomi som idag ser bra ut och är i balans med 

budgeten. 

  Justering av felaktiga debiterade slip och vassplatser pågår. 

 

§       6.          Slipen 

Torrsättningsperioden har börjat, 28-29 september är det arbetshelg på slipen. 

Annars är det ingenting att rapportera. 

 

§       7. Sävholmen 

Sävis stänger 5-6 oktober vilket även är en arbetshelg. Det har hänt mycket på 

Sävis i sommar, bl.a. har el-stängsel mot vildsvinen dragits, bastun har brunnit 

men där har vi fått ersättning från försäkringsbolaget för uppbyggnad. 

7 boj-stenar har rensats bort. 

Det har varit en hel del familjeaktiviteter med många besökare under sommaren. 

 

§      8.         Ärenden och motioner 

 Det fanns inga vare sig ärenden eller motioner att avhandla. 

  

§      9. Rapporter och Skrivelser 

Det fanns inga rapporter eller skrivelser. 
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§       10. Övriga frågor 

EMBK har bildat en miljögrupp bestående av Tommy Bernergård, Björn 

Johansson, Lars Nilsson, Mats Larsson, Jan Kuhlin och Karin Hökås. 

Gruppen ska arbeta fram en miljö-handlingsplan som ska vara kommun 

tillhanda senast 18 oktober. 

Det planeras för färgmätning av våra båtar enligt de krav som kommer att 

komma från kommun. Det kommer att kosta ca. 400 kr/båt. 

Hemsidan kommer förhoppningsvis att komma igång efter 12 oktober. 

 

§      11.         Avslutande 

Ordförande Kjell Karlsson tackade samtliga närvarande medlemmar för visat 

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

på kaffe/te och tillbehör. 

 

 

 

 

 

 

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

               Tommy Bernergård 

 

 

 

 

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

Sekreterare                                                                     Ordförande 

Bert Törnblom                         Kjell Karlsson                 

  


