
  

  

KOLMÅRDENS BÅTKLUBB KBK  
   

Styrelsemöte (Digitalt zoom-möte) den 13 april 2021 kl. 19.00.   

Närvarande: Gunnel Viberg, Håkan Elm, Magnus Hovberg, Egil Cederborg, Åke Andersson, 

Henry Walther 

Frånvarande: Lars Selevik, Ulf Negendanck, Jesper Andersen 

  

§ 1 Mötet öppnades av Håkan Elm. 

  

§ 2 Kallelse och dagordning godkändes.  

  

§ 3 Föregående mötesprotokoll godkändes. 

  

§ 4 Redogörelse för det ekonomiska läget. 

Elkostnaden har blivit dyrare för KBK eftersom värmen har varit på i klubbhus under 

renovering. Ökade kostnader för telemöten. 

  

§ 5 Nya medlemmar 

2 nya medlemmar. 

Sommarplatser, 3-5 platser har omfördelats. Det finns eventuellt 8 lediga platser, översyn sker 

i samband med att sjösättning är klar.  

 

§ 6 Arbeten i hamnen 

Klubbstugan, första delen är klar, stort tack till Åke, Henry och Peter. Fortsatt arbete planeras 

till hösten. Fönstren i klubbhuset behöver renoveras (3 fönster). Klubbhuset behöver även 

målas.  

Arbete behöver påbörjas gällande el inom klubbområdet. Lars Selevik har protokoll från 

elbesiktningen där åtgärder finns beskrivna. 

 

§ 7 Representant från KBK vid vägföreningens årsmöte 

Håkan Elm representerar KBK på årsmötet 18 maj, ersättare Magnus Hovberg. 

 

§ 8 Arbetsfördelning i styrelsen 

Håkan Elm går in i sin roll som vice ordförande. 

Henry Walther utsågs till materialansvarig. 

Fördelning av arbetsuppgifter behöver göras i styrelsen.  

 



 

§ 9 Förslag på att ta fram verksamhetsplan för 2021 

Lista vad som ska göras i nedanstående delar för att sammanställas i en verksamhetsplan. 

Håkan tar fram förslag på mall till verksamhetsplan. 

Håkan, Gunnel och Magnus tar fram vad som behöver hanteras gällande administrativa 

frågor, registervård. 

Håkan, rollbeskrivningar. 

Egil, Åke och Henry, verksamhetshandbok, renoveringar, arbetsdagar, upptagningar. 

 

§ 10 Båtar i vattnet under vintern 

Justering av ordnings- och säkerhetsregler, båtar i vatten under vintern extra föreningsmöte. 

 

§ 11 Diskussion om vilka båtar som kan erbjudas plats i hamnen – maxvikt etc. 

Finns behov av att fastställa maxlängd för båtar, förslag 11 meter. 

Styrelsen fattade beslut om maxlängd på båtar 11 meter.  

 

§ 12 Inför kommande sjösättningar 

KBK behöver följa FHM rekommendationer gällande Covid-19. De som sjösätter behöver 

delas upp i lag om max 8 personer. Hamnkaptenen hanterar frågan vid sjösättning. 

Egil planerar sjösättningsordning dag innan sjösättning 18:00. Hasse A kör traktor, Kennet 

Dahlgren kör lastbil. Magnus H hjälper till med koppling av vagnar. 

 

§ 13 Övriga frågor 

Alf Siltberg är tillfrågad och tackar ja att ställa upp som revisor, tas upp på extra 

föreningsmöte. 

Upptagning, 25 september 08:00, 9 oktober 08:00, Egil C bokar med RCW. 

Arbetsdagar, tisdag 25 maj 18:00, tisdag 15 juni 18:00, tisdag 24 augusti 18:00, tisdag 14 

september 18:00, lördag 23 oktober 09:00. 

Vid andra sjösättningsdagen behövs det hjälp med att sätta i bommar i samband med 2:a 

sjösättningen.  

 

Förbered kallelse till extra årsmöte. Styrelsen beslutade att Gunnel, Håkan och Magnus 

beslutar om datum vid arbetsmöte. 

Justering av nyckeldeposition, extra föreningsmöte. Förslag att deposition ersätt av avgift.  

Justering av ordnings- och säkerhetsregler, båtar i vatten under vintern extra föreningsmöte. 

Val av revisor Alf Siltberg.  

  

§ 14 Nästa styrelsemöte tisdag 8 juni 18:30.  

 

 

Dagens protokollförare, Magnus Hovberg 

  



 
  



 


