
FBK Vårmöte 2021-06-29 

 

Närvarande från styrelse; 

Helena Ringström, Camilla Ödmark, Lars Lindström, Robin Nordh, 

 Olle greve. Peter Högström. 

 

Klubbmedlemmar: 7st. Namn på separat lista. 

  

 

1. Vårmötet hölls direkt efter årsmötet för 2020. 

 

Ordförande önskade alla välkommna och håller i vårmötet och informerar. 

 

1.    Övriga frågor/info 

➢ Kodlås och nyckelbrickor: Levererat och testat. Återstår 

kabeldragning och montering av kortläsarna samt uppstart, 4 st 

kort skall kunna tas ut per medlem. Önskas fler motiveras det 

direkt till styrelsen som beslutar. Korten kommer kosta 50 kr st. 

Det togs upp av medlem att eventuellt ge en tagg/kort till 

Brandförsvaret och en till Sjöräddningen. 

  

➢ Elmätare har installerats på respektive brygga under våren, 

avsikten är att få en bättre bild av hur förbrukningen av 

landström vid bryggor ser ut. 

➢ Mötet beslutade att alla som ligger längre än ett dygn på ström 

ute på bryggorna skaffar sig en elmätare, finns att köpa på Clas 

Ohlson ca 169kr, styrelsen ser över hur rapportering ska gå till. 

Båtmedlemmar på Piren som ligger på ström använder redan 

denna mätare. 

 

➢ Utsjöbryggorna: förslagspunkt på UB:s årsmöte /(har ej ägt rum 

ännu såvitt vi vet) att FBK ska ansvara för skötsel av brygga på 

Öbergs Udde:  FBK:s styrelse beslutade att  motsätta sig 

förslaget att ensamma ta ansvar för Öbergs brygga. Bör delas av 

flera klubbar! 

 

➢ Fortsatt paus av uthyrning av klubbstuga pga Coronapandemin 

 

 



➢ Antal nattvaktsnätter ska vara i proportion till antal båtplatser 1 

båtplats = 1 nattvakt 2 båtplatser = 2 nattvaktsnätter osv. Mötet 

sa ok till detta förslag  

➢ Införa nyckeldeposition 500kr vid utkvittering av nyckel, gäller ej 

bricka till kodlås, mötet beslutade om denna ändring. 

 

➢ Info om klubbens ekonomi: ekonomin är god och ger 

förutsättningar för förbättringsförslag från medlemmarna om 

vad som behöver göras i framtiden före att utveckla 

hamnområdet samt klubbstugan.  

 

➢ Vi måste informera medlemmar som ligger ute i hagen om att 

dom måste se över sina elkablar. Det har uppmärksammas att det 

finn dom som har torra sprukna kablar där. 

 

➢ Medlem informerade om att vi måste flytta ljus sensor för 

belysnigstolpar vid bryggor. Den stör ut sig själv när lyset slås 

på. 

 

➢ Medlem informerade också om att dörren till vaktstugan måste 

återgärdas.  

 

➢ En medlem informerade om att det är mycket farligt skräp i 

gruset som nu lagts ut på vägarna inne i hamnområdet, uppmanar 

alla medlemmar att vara försiktiga samt hjälpas åt att ta upp och 

slänga det skräp vi ser. 

➢ Vårmötet beslutade om stadgeändring angående ledamöter till 

valberedning från nuvarande tre till två ledamöter, § 6 punkten16  

ändras från 3 till 2 st ledamöter i valberedningen.   

 

Anteckningar tagits av:  

Peter Högström 

 

   Trevlig båtsommar! 



 


