
   1 

 
 

Protokoll vid Eskilstuna Motorbåtsklubbs  

vårmöte 2022-04-12 
 

 

 

 

§       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 Tommy Bernegård 

 

§       5.         Slipen 

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

Vattnet kommer att sättas på när väderleken tillåter. Arbetshelger kommer att 

utlysas via hemsidan och mail samt på facebook-sidan. 

Det ska ordnas sopcontainer med sopluckor för att det inte ska gå att kasta 

preseningar och andra skrymmande föremål. 

Styrelsen har till årsmötet lämnat in en proposition om sommar avgifter på 

slipen. Årsmötet beslutade att den frågan ska tas upp på vårmötet. 

Mötet beslutade att sommaravgiften fördubblas andra sommaren och fördubblas 

igen tredje sommaren därefter ska medlem sjösätta eller forsla bort båten från 

slipen. Styrelsen kan efter överenskommelse besluta om andra villkor. 

 

§       7. Sävholmen 

Den nya bryggan är nu förankrad, el är ej framdragen till den bryggan ännu. 

Ha koll på vattendjup vid den bryggan för att förankrings bojarna kan ligga lite 

grunt, gäller djupgående båtar. 

El på bryggan kostar nu 50kr/dygn och rumshyran är 100kr/dygn. 
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§      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 frågade hur det går med polisanmälan mot en tidigare kassör. 

Styrelsen informerade om att förundersökningen är återupptagen efter beslut av 

åklagare. 

 

§       11.  Avslutande 

Ordförande Kjell Karlsson tackade samtliga närvarande medlemmar för visat 

intresse och förklarade klubbens vårmöte 2022 för avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sekreterare                                                                     Ordförande 

Bert Törnblom                         Kjell Karlsson                 

  

 

 

 

 

 

 

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

               Tommy Bernegård 

 


