Protokoll från extra medlemsmöte iTyresö Strands Båtklubb
Tisdagen den 4 juni 2013 klockan 1900.
§ 1. Mötets öppnande
Jan Trygg öppnade mötet.
§ 2. Val av mötesordförande och sekreterare
Beslut: Jan Trygg valdes till mötesordförande, Åke Johansson till mötessekreterare.
§ 3. Fråga om mötet är utlyst enligt stadgarna
Beslut: Mötet ansågs vara utlyst enligt stadgarna.
§ 4. Fastställande av dagordning
Beslut: Mötet godkände dagordningen.
§ 5. Val av 2 justeringsmän samt rösträknare
Beslut: Tony Hultberg och Nielas Attergren valdes till justeringsmän.
§ 6. Ändring av stadgar, möte nummer 2
25 stycken av 25 närvarande medlemmar röstade för styrelsens förslag till ändring av stadgar
Beslut: Förslaget till nya stadgar godkändes.
§ 7. Medlemskap i SBU
25 stycken av 25 närvarande medlemmar röstade för att TSBK ansöker om medlemskap i
SBU
Beslut: TSBK ska söka medlemskap i SBU
§ 8. Begränsning av storlek på båt som kan ligga vid bryggorna.
Arbetsgruppens förslag presenterares och 23 stycken av 25 närvarande medlemmar röstade
för förslaget.
Beslut: Ny text i klubbens ordningsregler:
Vid brygga 2 är maxl ängden för båtar 6,5 meter. Vid brygga 1 får endast jollar och roddbåtar
förtöjas.
På utsidan (SO) av betongdelen av brygga 3 tillåts en båtlängd på 7 meter, med en bredd som
gör att antalet båtplatser vid bryggan blir samma som idag där båtplatsbredden är 2.40 m.
Begränsning av vikt är 2 ton. Det är båtägarens ansvar att vikten på boj stenen är anpassad till
aktuell båtstorlek och utsatt läge. Harnnkapterna fördelar båtplatser.
§ 9. Övriga frågor
1. Ett förslag på att införa begränsning av antalet
akter per medlem vid medlemsrnöten
vid röstning väcktes.
Beslut: Styrelsen tar fram ett förslag till nästa årsmöte
2. Väntelistan för nya medlemmar och kökostnad debaterades.
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som ansöker om medlemskap fram till nästa årsmöte. Styrelsen tar fram förslag på hur kölista
och kostnad för köplats ska hanteras till nästa årsmöte.
3. Gränslinjer för klubbens vattenområde ska defineras för att tydliggöra var vi kan ha
svaj boj ar.
Beslut: Frågan tas upp med kommunen av styrelsens representanter.
4. Frågan om vattenskotrar togs upp. Är aktuellt i samband den olycka som nyligen hänt där
en badande blev påkörd.

§ 19. Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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Två bilagor: Nya stadgar och nya ordningsregler
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