
  

   Eskilstuna Motorbåtsklubb 

 

Protokoll nr 6 fört vid EMBK:s styrelsemöte  22-08-23 hos Kjell Karlsson 

Närvarande: Kjell Karlsson, Bert Törnblom, Per-Erik Norelius, Greger Vemgarn, Eva 

Eriksson, Carina Larsson, Lasse Sundqvist, Leif Andersson, Karin Hökås 

 

§ 1 ÖPPNANDE 

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN 

Mötet godkände enhälligt den förelagda dagordningen. 

 

§ 3 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 

Protokollet från föregående styrelsemöte gicks igenom godkändes och lades till 

handlingarna. 

 

§ 4 RAPPORTER OCH SKRIVELSER 

  Inga rapporter eller skrivelser 

 

§ 5 EKONOMI 

Likviditeten är god i klubben, ett antal medlemmar har skulder på sammanlagt 

ca.33 000 Kronor som vi försöker få in. Styrelsen diskuterade om vi ska anlita 

inkassoföretag i första hand i stället för kronofogden, kassören undersöker 

kostnader för klubben. 

 

§ 6 MEDLEMSFRÅGOR 

Vi hälsar en nygammal medlem, Mats Hellsten, välkommen tillbaka till 

klubben.  

 

§   7 RAPPORT FRÅN SLIPKOMMITTÉN 

  Planering för arbetsplikt och torrsättningen. Kollar upp lediga båtplatser. 

  Lastmaskinen har behov av renovering, läcker hydralolja. 

 

§   8 RAPPORT FRÅN SÄVHOLMSKOMMITTÉN 

Familjedagen som var planerad till den 20 augusti blev inställd på grund av 

väderleksprognosen, regnet kom aldrig, ny familjedag/arbetsdag planeras till 10 

september. Torshälla segelsällskap ska ha en eskadersegling den 29 augusti och 

kommer då att gästa Sävis. Pensionärsbryggan ska renoveras då den lutar inåt 

mot gräsmattan. Det har kommit ett meddelande om att slam tömning ska ske i 

september. 

Kommittén har tagit fram en lång lista på arbeten som ska utföras på kort och 

lång sikt. 

 

§ 9 MILJÖ 

Problemen med protokoll efter XRF-mätningen börjar lösa sig. Ny XRF-

mätning kommer att ske i november. 

Miljögruppen har ett möte 24 augusti. 



 

§  10 ÅTGÄRDSLISTAN 

  Genomgången och uppdaterad 

 

§ 11 ÖVRIGT 

Förslag finns att vi bryter strömmen på slipen vintertid med undantag för en helg 

i månaden. Möjligheten ska undersökas. 

 

§ 12 NÄSTA MÖTE 

  2022-09-27 hos Per-Erik Norelius, Äppelstigen 34, kl.18.30 

 

§ 13  MÖTETS AVSLUTANDE 

  Ordförande tackade och avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet:                                                             Justeras: 

 

 

 

 

 

Bert Törnblom                                                   Kjell Karlsson 

Sekreterare                                                                 Ordförande 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Åtgärdslista 

 

 

 Åtgärd Vem Klart Kommentar 

200610 Kontakt med Svearna angående ramp Kjell   

220607 Underhållsplan Sävholmen   3 års 

220607 Underhållsplan Slipen   3 års 

220823 Reparation av lastmaskin    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


