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Stråvalla Båtklubb
Protokoll från styrelsemöte lördagen den 15 augusti 2020 kl 9:00,
Klubbhuset, Stråvalla hamn
Punkt 1

PL öppnade mötets öppnande

Punkt 2

Närvarande: Patrik Lindberg, Torstein Fagerhaug TF, Peter Gustafsson PG, Torbjörn
Öhrström TÖ, Peter Skoglund PS, Mikael Johansson MJ, Marie Rexelius MR.

Punkt 3

Dagordningen godkändes

Punkt 4

Protokoll från föregående styrelsemöte den 16 maj 2020 godkändes

Punkt 5

Inkomna skrivelser: En medlem har påpekat att soptunnorna är överfulla. PL har tömt
soptunnorna, TF kör till tippen idag. Olika alternativ diskuterades; 1) Att låsa in våra
tunnor då finns risken som tidigare att annat ”skräp” ställs in i soprummet. 2) Att ställa
bort tunnorna vid kranen, då måste någon vid varje tömning köra ut dem till grinden,
dessutom kommer obehöriga personer längre in i hamnen för att slänga sitt skräp. 3) Att
undersöka om vi med hjälp av tunnor för blå plastpåsar kan ansluta till den tömning som
fritidsföreningen/kommunen ombesörjer vid ett flertal stationer på stranden dagligen under
säsongen. PL kontaktar kommunen/fritidsföreningen och företaget som ombesörjer detta
för att utvärdera denna möjlighet. 4) Att helt ta bort tunnorna, är det acceptabelt för
miljöförvaltningen PL pratar med Miljö- och hälsovårdsförvaltningen.
Medlemsansökningar av fem nya medlemmar. TÖ ombesörjer att de informeras om att de
är antagna, informerar om att det är lång väntetid för en ordinarieplats samt gör dem
uppmärksamma för föreningens stadgar. TF skickar ut inbetalningskort.

Punkt 5.1

Punkt 6

Avgivna skrivelser: Deklarationen inlämnad och godkänd, återbetalning 28 025 SEK.

Punkt 7
Punkt 7.1

Arbetsrapporter
Ordföranden: Inget svar om muddring ännu. Om vi skulle köra iväg massorna med 250
lastbilar till Vänersborg kommer detta att ge mycket stor miljöpåverkan plus att vi kommer
att köra sönder vägen. Espenäs Båtklubb i Frillesås fick avslag men överklagade och fick
godkänt, TF har eventuellt en kontakt i Espenäs. PL och TF följer upp denna möjlighet.
Gången/gångarna vid grinden, PS fixar staket. PL ordnar med större stenar tills vidare. Ny
bom behöver installeras eftersom motorn inte orkar stänga bommen när det blåser.
Taggsystemet är uppdaterat och klart för användning. Taggar kommer att delas ut under
medlemsmötet. Det har kommit till styrelsens kännedom att en medlem förmodligen har
hyrt ut sin plats i andra hand vid upprepade tillfällen, i varje fall under säsongen 2020. TF
skriver ett brev där medlemmen ges möjlighet till att hyra ut sin båtplats som sommarplats
innan medlemmen blir ombedd att avsäga sig sin plats. En annan medlem har utnyttjat en
trailerplats hen kommer att debiteras för detta.
Alla kostnader för taggsystem och kameraövervakning har bekostats med hjälp av bidrag.
Vi måste tyvärr om igen påpeka att vi bara kan erbjuda en parkeringsplats per båtplats.
Kassören: Inget att rapportera, alla räkningar betalda. Momsen blir utbetald inom kort. Vi
har 736 045 SEK på kontot. Några ytterligare faktureringar för utebliven arbetsinsats och
utebliven hamnvakt kommer att ske under hösten.
Sekreteraren: Förslag att flytta medlemsmötet till den 12 september, godkändes. Bad i
hamninloppet är en stor risk, se ytterligare kommentarer under Hamnkommitténs rapport.
Hamnkaptenen: PG går igenom alla vaktnätter och informerar TF om debiteringar.

Punkt 7.2

Punkt 7.3
Punkt 7.4

Stråvalla Båtklubb
Stockenvägen 22
439 65 Stråvalla
tfn 0707923711

Bankgiro: 5701-7089

Fakturaadress: Torstein Fagerhaug
Långamossevägen 24
439 65 Stråvalla
tfn 0766101488

Ordförande: Patrik Lindberg
Stockenvägen 22
439 65 Stråvalla
tfn 0707923711

Båtplatser: Torstein Fagerhaug
Långamossevägen 24
439 65 Stråvalla
tfn 0766101488
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Punkt 7.5
Punkt 7.6
Punkt 7.7

Punkt 7.8

Båtplatsfördelning: Inget speciellt.
Utsändningsärenden: TF arbetar vidare med förra årets utskick, tydliggör att all form av
egen andrahandsuthyrning är förbjuden.
Externa kontakter: TÖ informerade om föreningsappen ”Min föreningsapp” som han efter
undersökning har identifierat som en bra möjlighet. SMS, kopplingar till kalender,
koppling till hemsidan med bra möjlighet att läsa. Kostar 19 kr/medlem och år. TÖ
presenterar denna möjlighet för kommunikation på medlemsmöte. Appen kommer i första
hand att användas som en anslagstavla. Videoövervakningen är igång, ej uppkopplat för
allmänheten, TÖ är inloggad. Detta för att vi/polisen har möjlighet att kontrollera
eventuella tillbud i efterhand. Info på medlemsmötet
Medlemsregister & hemsida: Pga av kranens skick och gällande försäkringsåtaganden
beslutar vi att vi för närvarande inte kan vara behjälpliga för icke medlemmar vad gäller
sjösättning och upptagning.

Punkt 8

Rapport från hamnkommittén: Kranen ett fortsatt bekymmer. Beslutade att vi ska hålla
kranen vid liv så länge som möjligt men utvärderar alternativ om den rasar. Det finns ett
större kvisthål i bryggan, en bräda behöver bytas. MJ följer upp. Återkommande
bekymmer med personer som badar i hamninloppet. Stegen i hamninloppet är en
räddnings-stege. Förslag på att vi sätter upp bojar som avskärmar hamninloppet samt en
tydlig skylt.

Punkt 9
Punkt 9.1

Till mötet anmälda frågor:
Inga anmälda frågor.

Punkt 10

Nästa styrelsemöte: 12 september 2020 efter medlemsmötet.

Punkt 11

Nästa medlemsmöte: 12 september 2020 kl 10:00 i klubbhuset.

Punkt 12
Punkt 12.1

Övriga frågor:
Inga övriga frågor.

Punkt 13

PL tackade för visat intresse och förklarade Mötet avslutas.

Ordförande, Patrik Lindberg:

Vid protokollet Marie Rexelius:

Stråvalla Båtklubb
Stockenvägen 22
439 65 Stråvalla
tfn 0707923711

Bankgiro: 5701-7089

Fakturaadress: Torstein Fagerhaug
Långamossevägen 24
439 65 Stråvalla
tfn 0766101488

Ordförande: Patrik Lindberg
Stockenvägen 22
439 65 Stråvalla
tfn 0707923711

Båtplatser: Torstein Fagerhaug
Långamossevägen 24
439 65 Stråvalla
tfn 0766101488

