Saltstänk
Medlemsblad för Stenö båtklubb
Nummer 1, januari 2016
I skrivande stund har snön äntligen kommit, kylan har slagit ll med tvåsiﬀriga
minusgrader och isarna börjar bli trygga. De$a e%er en jul med tvåsiﬀriga
plusgrader och total snöbrist. Som e$ brev på posten kommer här i alla fall
Saltstänk med en del förslag från styrelsen a$ ta ställning ll. Dessutom verkar det
som a$ det just nu är lite torka beträﬀande villiga volontärer för styrelsearbete.
E%ersom en förening står och faller med sina ideella viljor och insatser, ber vi om
en extra reﬂek on över vädjan från valberedningen på sidan två.
För övrigt är det bara a$ önska god fortsä$ning och väl mö$!
Redaktören

Kallelse ll årsmöte
den 17 mars 2016 kl. 18:30
SMS klubblokal
Arend Stykes Väg 7, Söderhamn.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Kaﬀe och smörgåstårta.

ANSLAGSTAVLAN
Arbetsplikt 2016

Hangaren sommaren 2016

23-24 april
7-8 maj
24-25 sept

Båtar
ska vara ur hangaren 5 juni och
får ställas in 24 sept.
Bilar
får ställas in 10 juni och ska vara
ute senast 23 sept.

Arbetsledare vid respek ve helg
meddelas senare via anslag på
klubben, på vår hemsida samt i
nästa Saltstänk.

Styrelsens förslag ll årsmötet 2016
Förändring av arbetsplikten

Ang. båtvagnar på klubbområdet

från 12 m/år ll 10 m/år samt från
700:-/år ll 1.000:-/år a$ gälla för
medlemmar som har båtplats och/eller
bilplats.
A$ ersä$a medlemmar som arbetar
mer än sin arbetsplikt med 100:-/ m vid
särskilda projekt som är beslutade av
styrelsen. (Alterna vet är a$ anlita företag
ll en helt annan kostnad.)
Flera av klubbens medlemmar har idag
många intjänade mmar från bryggprojekten. Frågan är om dessa mmar
ska ersä$as med 100:-/ m?

Det nya markområdet som var tänkt för
uppställning av båtvagnar är klassat som
grönområde och klubben får inte
arrendera denna mark av kommunen,
varför vi helt måste tänka om.
Styrelsens förslag:
Alla gamla båtvagnar som inte används ska
fraktas bort.
Varje båtplats genererar en båtvagn.
Alla båtvagnar måste märkas upp på något
bra sä$.

Vädjan från valberedningen
Klubben behöver medlemmar som ställer upp i styrelsen samt som
funk onärer, annars fungerar inte klubben.
Om du vill göra en insats för a$ få Stenö båtklubb a$ även i fram den fungera lika bra
som hi3lls, kontakta valberedningen. Eller om du får en förfrågan, tacka ja ll
uppdraget om du kan! En förening är helt beroende av sina medlemmar, och av a$ en
del av dessa är beredda a$ åta sig förtroendeuppdrag.
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Dagordning för Stenö Båtklubbs årsmöte den
17 mars 2016.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mötets öppnande
Mötets behöriga utlysande
Fastställande av dagordning
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän a$ jämte ordförande justera årsmötets
protokoll, llika vara rösträknare.
7. Klubbens års-och verksamhetsberä$else
8. Revisorernas berä$else
9. Fråga angående styrelsens ansvarsfrihet för 2015
10. Val av:
Styrelseledamöter
Vice ordförande
2 år
Kassör
2 år
Funk onärer
Hamnkapten
Vice arbetsledare
Miljöombud
Revisorer, 2st
Revisorssuppleant
Valberedning, 3st
Redaktör Saltstänk
Materialförvaltare
Stugfogde
IT-anvarig

2 år
2 år
2 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år

11. Fastställande av avgi%er och arvoden
12. Inkomna mo oner
13. Övriga frågor
14. Avslutning
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telefonlista 2015
Ordförande

Gösta Enebog

070 622 40 69

Vice ordf

Thomas Thyr

070 310 27 33

Kassör

Margot Byström

0270 164 78

Sekreterare

Monica Damström

0270 28 73 10/604 83 073 021 67 04

Ledamot

Ann-Marie Dahlberg

Hamnkapten

Lars Ellgren

070 412 38 65

070 274 50 40
0270 127 26

073 0444179

Vice hamnkapt Bob Karlsson

070 304 89 02

Vice hamnkapt

David Moberg

070-541 91 78

Arbetsledare

Gunnar Säfström

0270 155 57/603 14

070 211 11 11

Vice arb.led

Karl-Erik Nordgren

0270 28 43 28

070 621 14 12

Miljöombud

Ann-Marie Dahlberg

It-ansv (ext)

Hans Fryklund

0270 28 11 08

070 542 48 55

Red Saltstänk

Marie Sundberg

0270 700 15

070 327 64 01

Stugfogde

Vakant

Valberedning

Eivy Ängwald

070 274 50 40

0270 155 38

(sammankallande)

Verksamhetskommi;én:
Lars Ellgren (sammankallande), Bob Karlsson, David Moberg, Ann-Marie Dahlberg,
Gunnar Säfström, Karl-Erik Nordgren

All informa on uppdateras kon nuerligt på klubbens hemsida

www.stenobatklubb.se
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