VBS protokoll 2 2019
Onsdagen den 20 februari klockan 18.00 i församlingshemmet Västerhaninge

Närvarande

Carl Bonde, ombud
Sverre Ekdahl, ledamot
Roce-Marie Asplund, ledamot
Calle Sagner, ombud
Thomas Wallin, ledamot
Johanna Eriksson, ledamot
Peder Andersson, ledamot
Jerry Lundh, suppleant
Mats Markgren, ordförande
Sture Andersson, suppleant

Ej Närvarande

Anna Stoltenberg, ledamot
Mikael Libot, ledamot
Sture Andersson och Jerry Lundh träder in som ordinarie ledamöter på detta möte.
1. Mötet öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnande mötet

2. Val av protokolljusterare
Sverre Ekdahl valdes att justera protokollet

3. Fastställande av dagordning för mötet
Tillägg till Övriga frågor
Parkeringskort
Årsmötet

4. Föregående protokoll
Läggs till handlingarna

5. Ekonomin

Redovisas vid årsmötet

6. Rapporter
•

Hamnkapten
Inget att rapportera

•

Båtplatsombud
Ej närvarande

•

Informationsansvarig
Nu är styrelsen inloggning klar på hemsidan. Första styrelsedokumentet finns
tillgängligt där.

•

Klubbstugan, utomhusmiljö och passersystemet
Projektorduk ska inköpas. Sverre har varit i kontakt med campingen som innehar
en liten grävmaskin. De är villiga att ställa upp för en kostnad på 550 kronor i
timmen, för att gräva diket och dränera på hamnplan. Sverre tar kontakt med
sjöscouterna.
Vid senaste uppgraderingen av passersystemet försvann backupen.
Det finns ca 50-60 stycken taggar som är tappade. Thomas och Sture mailar berörda
medlemmar. Under tiden kommer hamnbommen och bryggdörren vara öppen
tills vidare.

•

Medlemsregistret
Hur man ska göra med medlemmar som anmäler sig för att bli medlemmar och ej
betalar mm. Det stora antalet av dessa är vinterliggare. Punkten flyttas till nästa
möte.

•

Miljöombudet
Inget att rapportera

•

Seglarombudet
Inget att rapportera

•

Försäkringsombudet
Representant för Svenska sjö kommer hålla ett föredrag på årsmötet.
VBS facebooks grupp vara eller inte, tas upp efter årsmötet.

7. Övriga frågor
•

Kameraövervakning
Kameran på mastkran fungerar ej. Thomas kommer att se till så LÖMIF får
tillgång till kamerorna via deras hemsida.

•

Flytbryggan
Fortfarande saknas en flytboj efter stormen i januari.
Styrelsen beslutar att inköpa en ny flytboj för en max kostnad på 3000:-

•

Parkeringstillstånd
Parkeringskorten är nu levererade. Finns just nu hos Rocie.
Sverre och Rocie gör upp fördelningen mellan LÖMIF och VBS.
Hur de ska delas ut till medlemmarna tas på nästa styrelsemöte.

•

Årsmötet
Styrelsen gick igenom punkterna inför årsmötet.

8. Nästa möte

Nästa möte är årsmötet klockan 19.30

9. Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Datum

Roce-Marie Asplund
Sekreterare

Sverre Ekdahl
Protokolljusterare

Mats Markgren
Ordförande

