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   Eskilstuna Motorbåtsklubb 

 

 

Protokoll nr 2 fört vid EMBK:s styrelsemöte  23-02-16 hos Bovieran, Odlaren 

Närvarande: Kjell Karlsson, Per-Erik Norelius, Bert Törnblom, Eva Eriksson, Carina Larsson, 

Leif Andersson, Lasse Sundqvist, Karin Hökås, Lasse Nilsson, Peter Persson, Benny 

Johansson 

 

§ 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 VALBEREDNINGEN 

  Har problem med att hitta en ny kassör, behöver hjälp med det. 

  Diskuterades arbetsbeskrivning för våra interna revisor. 

 

§ 5 RAPPORTER OCH SKRIVELSER 

Vi behöver ett bra samarbete med Svearna angående bl.a. avgifterna till 

Vägsamfälligheten. 

Vi har fått en skrivelse från advokat Björn Molander angående en avliden 

medlems båt. Kassören svarar på denna. 

 

§ 6 EKONOMI 

Vi har ca.215 000 kronor på kontot. Förfallna skulder på 2339 kronor, så 

ekonomin är god. 

 

§ 7 MEDLEMSFRÅGOR 

  Vi har fått två nya medlemmar och en medlem som har gått ur klubben. 

 

§ 8 RAPPORT FRÅN SLIPKOMMITTÉN 

Händer inte så mycket just nu, lite sönderblåst pressar bara. Det finns tre lediga 

platser. 
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§ 9 RAPPORT FRÅN SÄVHOLMSKOMMITTÉN 

Hela Ridö-Sundbyholmsarkipelagen är ett naturreservat. Det innebär att det 

finns reglerat i föreskrifter vad man får göra i reservatet, även på ens egen mark. 

Många åtgärder är därmed förbjudna, såsom att uppföra nya byggnader eller 

anläggningar (t.ex. brygga, altan, grillplats, pergola, badtunna eller partytält), 

måla om eller förändra en befintlig byggnads utseende, eller uppföra stängsel 

eller andra inhägnader. Ibland kan det finnas särskilda skäl att ändå utföra 

åtgärden. Det går då att söka dispens från föreskrifterna hos Länsstyrelsen, så 

prövar vi om skälen är tillräckliga. 

Klubben kommer att söka dispens för det Länsstyrelsen slagit ned på. 

 

§ 10 MILJÖ 

Miljökontoret anordnar på torsdagen den 16 mars, kl. 17-19, ett 

informationsmöte för de båtklubbar som i dagsläget har tillsyn enligt 

Miljöbalken. Mötet kommer att hållas i Miljökontorets lokaler på Alva 

Myrdalsgatan 3 D. 

  

Följande kommer att informeras om/diskuteras : 

Beslutet från Länsstyrelsen i Stockholm som kom under juni 2022 efter ett 

överklagande av Sollentuna kommuns beslut om krav på XRF-mätning. 

Båtinventering, mätning (bl.a. info från Chalmers gällande XRF-mätning), 

sanering och dokumentation (båtjournalen). 

Nya föreskrifter och allmänna råd från Transportstyrelsen om mottagning av 

avfall från fritidsbåtar som planeras träda i kraft den 1 maj 2023. 

Tankar kring en gemensam vinterföringsplats, ramp och spolplatta  i Torshälla. 

Alice Öberg på kultur och fritid kommer att finnas på plats för att diskutera detta 

med er. 

 

§ 11 ÅTGÄRDSLISTAN 

  Genomgången och uppdaterad 

 

§ 12 ÖVRIGT 

   Nyckellista håller på att uppdateras. 

 

§ 13 NÄSTA MÖTE 

  21 mars kl.18.30 i Scoutstugan Torshälla. Våra interna revisorer kallas. 

 

§ 14  MÖTETS AVSLUTANDE 

  Ordförande tackade och avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet:                                                             Justeras: 

 

 

 

Bert Törnblom                                                   Kjell Karlsson 

Sekreterare                                                                 Ordförande 
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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    

230216 Arbetsbeskrivning intern revisor Per-Erik Innan Mars  

230216 Ny förrättning avseende vägsamf. Leif A   

230216 Underlag till polisen avs. f.d. kassör Lars-Erik  Stöd av Per-

Erik 

230216 Tillsynsärenden Sävholmen Lars-Erik   

230216 Uppdatera nyckelreg. med 

medlemsnummer och mejl 

Per-Erik   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


