
 

   

 

   

Protokoll SBK styrelsemöte 2019-05-07 

Närvarande: Tonny Carlsson, Lennart Ljung, Mats Berntsson,Roger Segerman, 

                     Magnus Arnesson,  Anders Modin ,  Jacob Söderberg och Roger Lövgren  

§1. Ordföranden Tonny Carlsson hälsade den återigen fulltaliga styrelsen välkommna. 

     och öppnade månadens möte. 

§2. Dagordningen godkändes. 

§3. Protokollet för april månad lästes upp, godkändes och stoppades in i arkivpärmen. 

§4. Kassörens rapporterade att budgeten för den nya servicekajen håller, likaså den lagda 

     budgeten för 2019.  Till dags dato saknas inbetalningar från 19 st medlemmar. 

§5. Hamnkaptenernas utförliga rapport: Det har förekommit rykten att hamnområdet 

      skulle vara en allmänning. Detta kan direkt dementeras: SBK hyr området av Karlstad 

      Kommun. Det klargjordes också reglerna för sjösättning av båtar vars ägare inte är 

     medlemmar  i Skattkärrs Båtklubb .I mån av tid sjösätts dessa mot en avgift. 

§6. Punkten “ Uppställning av vagnar sommar/vinter” : I dagsläget inga alternativ 

 §7. 2 st nya medlemmar valdes in. 1 st ansökan avslogs med hänvisning till att sökandens 

       uppgivna båtstorlek är för stor i förhållande till SBK´s regler om storlek på bryggplats. 

 §8.  Inga inkomna skrivelser. 

 §9. Det har framförts önskemål om att förlänga timertiden då vattnet är tillgängligt 

       för högtryckstvättarna. Det beslutades att tillmötesgå detta, men enbart att gälla 

      tvätt inför sjösättningen.  



 §10. Det återstår några arbetsmoment innan servicekajen kan anses full färdig. 

§11. Sjösättningen 18 maj kommer att tillhandahålla kranlyft till 19 st medlemmar. 

§12. Nästa styrelsemöte är framflyttad till 18 juni 2019. 

        Arbetsdagen 11 juni är inställt pga. förväntat  regnväder. Det är dock önsvärt 

        att  staketet mot sjösidan är monterat innan lördagen 18 maj. 

        Det diskuterades formerna för invigningen av servicekajen,  2 st alternativ 

        fanns att ta ställning till : Alternativ 1: Jacob föreslog att alla medlemmar 

       plus  personal från anlitade företag bjuds in. Jacob förklarade sig villig att 

       ansvara för detta alternativ. 

      Alternativ 2: Enbart styrelsen och medlemmar som aktivt varit inblandade  

     i byggnationens genomförande. Röstutfallet blev 5 röster mot 2 för alternativ. 1. 

     1 st nedlagd röst. 

    En ny bagagekärra har inköpts. 

    §13. Mötet avslutades. 

 

    Sekreterare                                                                               Ordförande 

    

    

  Mats Berntsson                                                                           Tonny Carlsson 

 

 

 

 

                              

 

    



 

                 

              

 


