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Styrelsen i Askrike Segelsällskap tillhanda

Motion till årsmötet 2022
Bakgrund
Askrike Segelsällskap är en sammanslutning för att möjliggöra för medlemmarna att nyttja
sina fritidsbåtar på önskat sätt, samt även underhåll och förvar av dessa.
I takt med att alltfler båtägare av miljöskäl väljer att inte bottenbehandla sina båtar med någon
form av giftfärg ökar behovet att kunna borsta och/eller spola av båtbotten några gånger under
säsongen. Här kan konstateras att Bosöns Båtvätt har visat sig fungera bra för motorbåtar men
mindre bra för segelbåtar. Behov föreligger därför att på ASS momentant lyfta segelbåtar som
har sommarplats på ASS för avspolning/borstning. Under förutsättning att botten är giftfri
behöver detta ej ske på särskild spolplatta.
Behov & möjligheter
 Möjlighet till avspolning/borstning av båtbotten under sommarsäsongen på ASS
möjliggör miljövinster, såsom:
◦ fler båtar helt utan bottenfärg och därmed minskad miljöpåverkan
◦ fler båtar med miljöfärger/giftfria alternativ och därmed minskad miljöpåverkan
◦ minskade utsläpp då transportbehov till extern tvättplats upphör
◦ minskade utsläpp då båtarna vid användning inte bromsas av beväxning
◦ ökad medvetenhet om miljöpåverkan vilken innebär win-win
 Båt som av olika skäl drabbas av vattenintrång och/eller andra problem med
genomföringar kan också behöva lyftas akut.
Begränsningar
 Klubbens fasta kran är i dagsläget begränsad att lyfta max 3,7 ton (klarar dock mer).
Denna gräns har gällt minst sedan 1977 då undertecknad blev medlem i ASS, båtarna
har sedan dess vuxit på såväl längd som bredd – och därmed blivit tyngre.
Konsekvens
 I dagsläget är det ett 20-tal båtar med sommarplats på ASS som av
viktbegränsningsskäl ej kan lyftas momentant med ASS fasta kran. Detta enär de
väger mer än 3,7 ton, flertalet av dessa är segelbåtar.
Förslag till beslut:
1. Årsmötet beslutar att uppdra åt styrelsen att verka för att under en testperiod av 1 år
höja lyftbegränsningen för ASS fasta kran till 4,7 ton.
2. Årsmötet beslutar att uppdra åt styrelsen att utforma tydliga regler och riktlinjer för
hantering av lyft av båtar med ASS fasta kran.
3. Årsmötet beslutar att uppdra åt styrelsen att därefter utvärdera utfallet av punkt 1 och
2 samt återkomma med förslag om ytterligare möjlig o/e lämplig höjning.
Intentionen med denna motion är således ej att vi ska använda klubbens fasta kran till fler lyft
i samband med vinterförvaring. Ändringen avser endast att möjliggöra tillfälliga lyft enligt
punkt ”Behov & möjligheter” ovan.
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