FBK styrelsemöte 2020 04 21, Klubbstugan
Beslutsprotokoll
Närvarande: Helena Ringström (ordf), Olle Graeve (tf sekr), K-G Modin, Camilla Ödmark, Inge Eklund
(stf för Linda Eklund, kassör), Thomas Johansson, Robin Nordin, Janne Ringström, Lasse Lindström,
Fredrik Nylander, Per Millebjer. (Peter och Patrik hade förhinder)

1. Välkomna. Helena mötesordförande och Olle tillfällig sekreterare. Hamnkommittén hade bjudits
in till mötet för avstämning av hamnarbeten.
2. Föregående minnesanteckningar och öppna ärenden från Vintermötet:
- Gicks igenom. Status kodlåsprojektet lades till i agendan under övriga frågor. I övrigt allt
på banan.
3: Ekonomi:
-

-
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Linda hade skickat ut resultat och balansrapport samt en information om vad som hittills
fakturerats för pir-renoveringen. Allt ser bra ut och vi ser ut att gott och väl hålla
ramarna. Dock är inte alla kostnader sammanställda/ inkomna ännu.
El-kostnaderna behöver ytterligare analys så att vi jämför rätt perioder. Linda tar fram
det och ber om den hjälp hon ev. behöver.
Vissa formaliteter återstår med SSRS för att kunna fakturera deras el-kostnad. Klart inom
kort.
Vi har starkare belysning numera och det drar mer ström. Vi skall utreda om vi kan ha
rörelsesensor isf timer.
Styrelsen beslöt att bilda en el-grupp. Inge Eklund och K-G Modin startar gruppen och
kan värva ngn. till om de har behov av t.ex. el-kompetens. Syftet är att analysera och
planera för eventuella förbättringar som sänker el-kostnaden och ger oss en bra
anläggning.

Hamnanläggningen:
-

-

KG rapporterade om läget med platser. Flera uppsägningar har inkommit och fortfarande
har flera inte betalat. Flest små platser är lediga, några mellanstora. Det känns normalt
och nu börjar det röra på sig. Vi följer löpande utvecklingen.
Thomas o co rapporterade att piren etapp 1 har gått väldigt bra. Återstår lite städ av
rivmaterialet.
Angående vågbrytaren beslutades att vi tackar nej till att låna Gista-bryggan då vi inte
bedömer att det kommer att fungera. Primärt skall vi nu satsa på att reparera våra
plasttuber. PIMAB är kontaktade och skall komma ut och titta samt ge kostnadsförslag.
Först och främst skall tuberna lyftas upp och spolas rena. Thomas med kommittén håller
i detta och meddelar styrelsen om kostnader behöver tas.
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Rapport Utsjöbryggorna och Ringar på Vattnet:
-

Projektet i Åkeröviken går in i slutfas. De utlejda arbetena är klara och det som återstår
ankommer deltagarklubbarna att utföra. Allt material är utkört. Det är önskvärt med mer
engagemang från FBK i ren arbetsinsats. Det är väl värt eftersom det växer fram en
mycket fin anläggning i Åkeröviken med servicehus som har toaletter, dusch och disk
mm. Återstående arbeten är altanbygge, bryggbygge och en del målning.
Arbetet organiseras av C-G Carlsson (070-610 01 43) och Hans-Uno Jensen (070-203 47
11). Med rådande Corona-situation är det önskvärt att anmäla sitt intresse så att inte
alltför stora arbetsgrupper uppstår. VI BESLÖT på mötet att samla ihop de intresserade i
FBK för samordnad insats. K-G, Olle och Robin var spontant intresserade att göra
arbetsdag i Åkeröviken. Vi skickar ut mail om detta till medlemmarna snarast möjligt.
Vid ett möte hos Wifstavarfs Båtklubb närvarade kommunalrådet Stefan Dalin. Han är
välvilligt inställd till Åkerövikens anläggning och kommunen tittar på lösningar för skötsel
under sommartid. Blir dock troligen inte klart i sommar.
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Övriga frågor:
-

-

-

-

Arbetsdagarna i vår: De äger rum 25/4 och 9/5. Sedvanligt städ och röj. Vattnet skall slås
på till 25/4. Vi skall röja/ sortera i rivningsvirket från piren. Thomas resonerar med Tirab
om rimlig kostnad för att hämta det som inte får eldas. Beslöts att satsa på container till
9/5 då vi sorterat och vet vad som skall vart.
Matjord och gruslass (0,30) beställs till 9/5
Dykare behövs för att byta/ reparera kätting som släppt på mellanbryggan. Densamme
ombeds också kolla dykdalben i hamninloppet och beroende hur det ser ut får vi fatta
beslut om eventuell nedkapning.
Styrelsen kommer att föreslå Gunnar Grönberg och Tommy Larsson som valberedning
vid vårmötet. Alla är välkomna att kandidera.
Olle visade ett utkast till arbetsbeskrivning för Valberedningen. Kommer att justeras lite
grann.
5-årsplan diskuterades. Styrelsen skissar på en uppdaterad plan att presenteras på
Årsmötet.
Kodlåsprojektet: Inge Eklund driver projektet och beräknar att ha ett arbetsunderlag klart
i början av juni som visar vad som skall göras i detalj och dokumenterar den befintliga
anläggningen. Därifrån beslutar Styrelsen hur vi går vidare och om vi klarar oss inom
beslutad budget. Mål är att beställa snarast möjligt efter det.
En hel del strul och extraarbete uppstår kring mailfaktureringen. Skall vi erbjuda fler
pappersfakturor? Styrelsen utreder vidare.

Vid pennan/
Olle Graeve

