FBK styrelsemöte 2020 06 02, Klubbstugan
Beslutsprotokoll
Närvarande: Helena Ringström (ordf), Olle Graeve (tf sekr), K-G Modin, Linda Eklund, Camilla
Ödmark, Thomas Johansson, Robin Nord, Lasse Lindström, (Peter hade förhinder).

1. Välkomna. Helena mötesordförande och Olle tillfällig sekreterare.
2. Hamnanläggningen:
Thomas rapporterade att vågbrytaren lossnat och nytt fäste blivit tillverkat. Placeringen är nu
justerad.
Pir-reparationen ligger strax under budget. Bra jobbat! Återstår att täppa igen på vissa ställen
mellan brygga och backe.
Pimab forts svåra att få tag i. Vi gör nya försök.
3: Ekonomi:
-

-

Linda delade ut resultat och balansrapport. God ordning och god ekonomi.
Betalningarna har kommit in god omfattning. Endast några ”släpare” har blivit uteslutna.
Styrelsen skall föreslå årsmötet om höjd medlemsavgift med 100 kr avseende medlem
med nyckel, från 500 till 600 kr med tanke på ständigt ökande och kommande kostnader.
Avgiften har legat still länge och det är bra med steg i stället för stora hopp.
KG rapporterade om läget med platser. 5 små, 5 mellan och ingen stor är lediga.
Isbryggan har lediga platser.

4: Klubbstugan:
-

Vi pausar uthyrningen under Coronan och med anledning av lite för livliga fester som gett
skador i lokalen. I och för sig inte relaterat till Corona, men vi vill göra ett omtag.
Beslöts att höja hyran till 1500 kr för 12 till 12 hyra och ta en deposition om 2000kr. 500
kr återbetalas hyresgästens bankkonto efter fullgod städning av klubbstugan.
För nyckelmedlemmar är hyreskostnaden densamma som tidigare, 500kr. OBS!
Hemsidan måste justeras.

5: Övrigt:
-

-

-

Styrelsen tar fram ett förslag där det framgår from när i tid på året för ingått
medlemskap som arbetsplikt för ny medlem skall gälla. Om nytecknande sker under
sommaren kan det vara svårt att fullgöra arbetsplikten då flera tillfällen redan passerat.
Beslöts om inköp av 6 parkbänkar för totalt 3000kr (billigt!) av Hans-Göran Edbom.
Reglerna för återbetalning av medlemsavgifter till medlemmar som avslutar
medlemskapet och säljer sin båt. Skall förtydligas. Även reglerna avs arbetsplikt för nya
medlemmar skall ses över. Styrelsen tar fram ett förslag.
Gamla bryggor på land: Klubben behåller en för eventuell användning som arbetsbrygga.
Block är intresserad och kan ta det han vill. Resten skall på tippen.
Bli av med gamla vågbrytaren: Thomas försöker lösa det.
Nyckeldepositionen för nya medlemmar och gamla medlemmar som vill ha en till höjs till
500kr from nästa år (1/1).
Utsjöbryggorna: Olle försöker samordna en insats från FBK i Åkeröviken.

Vid pennan/ tangenterna
Olle Graeve

(justerat av Helena och Linda)

