
 
 
 
Dalarö Båtklubb   Stämmoprotokoll   2017-11-30 Höstmöte Tullhuset Dalarö         2018 01 10 
Närvarande: 27 röstberättigade medlemmar enl. bifogad lista. Ingen fullmakt.   
 
Mötets öppnande 
Dbk:s ordförande Ulf Börjesson öppnade mötet 18.30 och hälsade de närvarande välkomna. 
 
Fråga om stämmans stadgeenliga utlysning 
Stämman fastslog att stämman blivit stadgeenligt utlyst. 
 
Val av ordförande 
Bo Tyrefors utsågs som mötets ordförande. 
 
Val av sekreterare 
Kristin Unander utsågs som sekreterare. 
 
Val av två justeringsmän  tillika rösträknare 
Lars Palmgren och Jan Nordin valdes. 
 
Verksamhetsberättelse sedan årsmötet 
Ulf Börjesson redogjorde för: 
-Gästhamnskiosken Askfatshamnen, färdigställs. 
-Gästhamnsbga Askfatshamnen utbytt (två nya i betong) 
-Askfatshamnen, Hamnpiren renoveras av Kommun. 
-Vaktstugan Vadviken där planen är att lägga däck mot vattnet och att först röja vassen. 
-Byte av el-stolpar Vadviken. 
-Brygga 1 Vadviken är nedkortad så att den håller sig inom vårt vatten område och därmed avslutades 
arrendekostnad till Schweizerdalens Tomtägare Ekonomisk Förening Dalarö. 
-Byte till moderna flottörer till Y-bommar efter hand. 
-Slukhål vid kanalens kaj Askfatshamnen har blivit betongfyllda. 
-Styrelsen lägger ned arbetet med avgifter för P-platser i Askfatshamnen. 
 
Kaj Maas redogjorde för: 
-ansökning av LOVA-bidrag för anläggning av båt-tvätt. 
I samarbete med kommunen och Boatwasher måste en bra placering hittas. Ev. Fiskarhamnen? 
En miljöenkät kommer skickas ut till alla medlemmar där svaren blir underlag för styrelsens egenkontroll av 
miljöarbete. 
 
Thomas Wrande redogjorde för : 
-Att i seglarsektionen ingår en ny gren: Surf. 
- Antalet elever till seglarskolan uppgick till 70 st. 
-Sektionen har god ekonomi. 
 
Fastställande av torrsättningsavgift 
Avgiften kommer öka från 600:- till 1100:- / båt. Gäller även sjösättning 2018. Avser kostnad för kranbilar. 
Information gavs att kommande krav är att alla vaggor ska vara funktionsdugliga 
 
Förslag till budget 2018 
Richard Nordgård redovisade: 
Vid mötet delades en redovisning ut, av styrelsens prognos för 2017 samt Budget för 2018. 
- Nytt arrendeavtal för Askfatshamnen 2018. Börjar gälla 2019-01-01. 
- Ekonomin är god, det innebär att inga höjningar för medlemmarna är att vänta. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Vaktplikt 
Ulf Börjesson redovisade: 
Informationen kommer mailas ut till medlemmarna. 
-Styrelsen har beslutat 0-ställa alla skäl till vaktbefrielse. 
-Vaktpool är inte en angelägenhet för styrelsen. 
-Vaktchef ska vara en styrelsemedlem. 
-Ännu har inte utstående fordringar för utebliven vakt skickats ut. 
- Styrelsen har beslutat att det inte går att byta arbetsplikt mot nattvakt. 
-Fråga om att vaktchef ska avlönas? 
-Uthyrare av båtplats fråntas inte ansvar för arbets/vaktplikt. 
 
 
Övriga frågor 
Förslag: Att stämman ger styrelsen mandat att ändra i stadgarna, så att Höstmötet blir  
formaliserat (beslutfattande) som budgetmöte. 
BESLUT: Stämman beslöt enhälligt att styrelsen utreder förslaget. 
 
Valberedningen  
Sven Gustavsson föreslog ett möte med styrelsen under våren. 
 
Mötet avslutas 
 Alla beslut var enhälligt beslutade av stämman. 
 
Eu Kristin Unander                         Justeras:  Lars Palmgren                 Justeras: Jan Nordin 
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