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FRÅNVARANDE: Björn Hedin, Carl-Johan Bergström

1.

MÖTET ÖPPNAS
Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelse skett korrekt.

2.

DAGORDNING
Förslag till dagordning genomgicks och godkändes.

3.

Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes och lades till handlingarna.

4.

Ekonomi
Likviditeten god
Ny inträdesavgift skall gå ut till nya medlemmar

5.

Underhållsplan
Rälsbyte
Markåtgärder för att säkerställa inga slukhål
Vattennivåmätare fixas
Varmvattenberedare
Möbler/ inredning
Motorer till grindarna
Låssystem
Båk
Belysning yttre piren/ rörelsedäckare
Underhåll vagnar
Iordningsställa klubbhusplan
Belysning på altan
Bättre belysning
Renovering flaggstång
Renovering kran, isolerat motorutrymme med frostvakt
Motor till mastkran
Belysning ledstrålkastare i mastkran
Färdigställa verkstaden
Belysning generellt.
Kameraövervakning
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Mötesutrustning (skärm, duk, bildskärm)
Underhåll klubbhus, tilläggsisolering, mm, kontroll tak
Intelligent belysning med närvarostyrning över hela området
Wifi
Lyftanordning i mastskjulet.
Anslutningsbryggdel mellan inre strandkajen och piren.

6.

LBF Styrelsemöte
Flera nya ordförande i klubbarna på Lidingö.
Hamnkaptensmöte 11/11
Svårigheter att få funktionärer till klubbarna.

7.

Kranskötarna
De som inte aktivt agerar som kranskötare ska lämna tillbaks sina nycklar.
Observera att stroppar till kranen ska besiktigas. AT

8.

Staket
BjH kontaktar och säkerställer leverans inkl. provisoriskt staket att utföras snarast. Inkl.
Piren

9.

Rapporter
Ordförande
Båtrådet; Kommunen vill att alla båtklubbar utökar antalet platser, frågan kvarstår till
nästa möte
Kommunikationsansvarig
Intendenterna
Spotlights till mastkranen samt mastskjulet har inhandlats. Ska monteras.
Vagnshjul ska ordnas (special dimension)
Även ersättning av lufthjul till solida fjädrande gummihjul.
Kompletterande belysning kommer göras.
Vatten är på åtminstone en dryg vecka till.
Varvschef
Upptagningarna har gått bra.
Behövs nya lagbasar
Förslag om att använda en större kran till sjösättningen då detta skulle spara tid.
Även ändringen till stöttor kommer medföra att vi spar tid vilket sänker kostnaden för
upptagning och sjösättning.

Skattmästare
Hamnkapten
6 lediga båtplatser (2 innanför grindarna och 4st utanför)
Information om att ASS ska gå ur Svenska Seglarförbundet och detta ska meddelas till
alla medlemmar.
Sekreterare
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Skylt kvarstår
10.

Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 23/11 klockan 18.00.
Glögg 15/12 19.00, Glögg, mm inhandlas.

11.

MÖTET AVSLUTAS

Vid protokollet

Justeras

Conrad Grut

Kristina Lindstedt
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