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EBS vårmöte kl. 19.00 den 16 maj 2022

1. Örjan Ekberg öppnar mötet.
2. Tjugonio medlemmar konstateras vara på plats.
3. Mötet förklaras stadgeenligt utlyst.
4. Örjan Ekberg väljs till ordförande för mötet.
5. Mats Bigner väljs till sekreterare för mötet.
6. Rolf Helmers och Anders Widerberg väljs till justeringsmän.
7. Dagordningen fastställs.
8. Örjan Ekberg med flera redogör för det arbete som har bedrivits avseende en
eventuell flytt av klubbhuset samt den etablering av ÖKS:s som då kan ske på platsen.
9. Örjan Ekberg redogör för styrelse- och verksamhetsrapporten inklusive det
miljöarbete som klubben bedriver, inte minst den nya situationen som innebär att
spärrfärg inte längre accepteras och att båtar målade med färger som inte är godkända
för Mälaren bara får ligga i hamnen några enstaka dagar. Båtägarnas kommer själva
att få garantera att deras båtar är omålade eller målade med färger som är godkända.
År 2023 kommer inga icke godkända båtar att få sjösättas i klubben.
10. Janne Riddervall redogör för den ekonomiska rapporten som visar att sällskapet, efter
de genomförda avgiftshöjningarna, är vid god kassa.
11. Styrelsens proposition avseende nya ordningsregler presenteras, se bilaga 1. Lars
Forslund redogör för vissa av de problem han upplever med förslaget. De är inte helt i
överenstämmelse med stadgarna. Det gäller bland annat uteslutande av medlemmar.
En mer korrekt skrivning skulle vara att frånta den medlem som inte sköter sig rätten
till brygg- och hamnplats. Vidare finns det problem med bestämmelsen att man bara
får ha kvar sin bryggplats under två år. Lars F menar att det inte är förenligt med
stadgan eftersom den syftar till att gynna medlemmarna, inte personer som står i kön
till bryggplats. Många är av meningen att vi bör ha tre köer. En för de som vill byta
plats, en för medlemmar som tidigare haft båt samt en för personer som vill bli
medlem eller aldrig har haft båt i sällskapet. Anders W med flera menar att alla som
står i kön måste vara medlemmar. Han föreslår vidare att ordningsreglerna
återremitteras till styrelsen för att ändras och klargöras. Det nya förslaget bör gå ut
tidigare till medlemmarna än vad som var fallet den här gången. Stadgan säger två
veckor så det bör vi hålla oss till.
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Mötet beslutar att bordlägga frågan och återremittera propositionen till
styrelsen för vidareutveckling i enlighet med bland annat de diskussioner som
förevarit på mötet. Örjan Ekberg uppmanar samtliga medlemmar som har
synpunkter på det tidigare förslaget att inkomma med sina synpunkter till styrelsen i
skriftlig form.
12. Övriga frågor. Danne ifrågasätter om vi ska tillåta att det ställs upp trailers på varvet
under sommarhalvåret? Örjan påpekar att vi inte disponerar hamnplan på sommaren
vilket gör att vi inte kan hindra någon från att lämna vagnar där. Däremot finns det
bestämmelser i de nu bordlagda ordningsbestämmelserna som reglerar hur trailers får
användas vid sjösättning.
13. Örjan Ekberg förklarar mötet avslutat klockan 21.15.
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