MOTION TILL SVINDERSVIKS BÅTKLUBB
ÅRSMÖTE DEN 2018-03-16
KÖP DIG FRI FRÅN KLUBBARBETEN
Bakgrund
På grund av bristande intresse och kunskap kring fysiska arbeten så som
bryggrenoveringar och snickerier som sker på arbetsdagarna skulle jag vilja göra
det möjligt för klubben att anlita en hantverkare istället för att man ska uppta sin
tid med att försöka göra något som man inte kan eller klarar av.
Med möjlighet att köpa sig fri från klubbarbete gör vi det istället möjligt för
klubben att hyra in fackmän till kommande arbeten på klubben så det blir rätt och
riktigt gjort i framtiden.

Förslag till beslut
Mitt förslag är att för 3000sek kunna köpa sig fri från ett års klubbarbeten nere på
klubben.
(denna motion gäller endast arbetsdagarna, gäller ej städdagen, sjösättning eller upptagning)

Jag föreslår klubbstämman att besluta enligt förslaget.

Stockholm 2018-02-01

____________________________________
Simon Törnkvist

Styrelsens svar på motion från Simon Törnkvist om att kunna köpa sig fri från
klubbarbeten
Svindersviks båtklubb är en ideell förening som bygger på medlemmarnas aktiva medverkan,
i alla avseenden. Det är viktigt att påpeka den skillnaden jämfört med en ekonomisk förening
som exempelvis en bostadsrättsförening eller en marina.
En förutsättning för att en båtklubb ska kunna drivas som en ideell förening är att alla hjälps
åt med de nödvändiga gemensamma arbetsuppgifter som krävs, inte bara vid upptagningar
och sjösättningar.
Att alla deltar, efter förmåga, i de gemensamma arbetsuppgifterna är också en grund för den
gemenskap som en ideell förening behöver. Det i sin tur är en grund för att medlemmarna
kan tänka sig att ta ett förtroendeuppdrag för klubbens bästa.
Om klubben skulle erbjuda medlemmarna att kunna köpa sig fria från arbetsplikten skulle
det motverka alla ovan nämnda mål med den ideella föreningen.
Styrelsen för Svindersviks båtklubb yrkar därför avslag på motionen.

Motion till Svindersviks Båtklubbs årsmöte 16/3 2018
Jag tycker att det är dags att göra någonting åt problemet med jollar.
Som alla kan se så ligger många jollar vid smedjebryggan. Jag tror att de flesta inte används
men upptar en hel del av klubbens område. Det går att hitta jollar på andra ställen också.
Lösningen är införandet av en avgift och förbud att lägga jollar på valfria platser. Avgiften
behöver inte vara särskild hög i början men det borde finnas en markering att om problemet
fortsätter så blir det en höjning.
Klubbens avgifter är fortfarande väldigt låga så att ett påslag borde inte kännas speciellt mkt.
Avgiften för jollar kommer förhoppningsvis att reducera deras antal och bidrar säkert till mer
ordning.
Andrej Szesny

Styrelsens svar på motion från Andrej Szesny om avgift för jollar och särskild
plats för dessa
Ett mindre antal medlemmar i SBK innehar en släpjolle. De allra flesta ligger vintertid på en
markyta framför klubbstugan. Bland dessa jollar finns några som inte används och kanske
också saknar ägare. För ett tiotal år sedan försökte styrelsen rensa upp bland dessa men
lyckades inte helt. Det är därför dags att göra ett nytt försök. Bland annat ska alla jollar
naturligtvis vara försedda med ägarens namn för enkel identifiering.
Styrelsen anser dock att det är onödigt att avgiftsbelägga innehav av jolle. De tar mycket
liten plats som dessutom är svår att använda till något annat. Samtidigt vill styrelsen påpeka
att en roddbåt inte är att jämföra med en jolle. Om roddbåten behöver en bryggplats eller
en vinterplats på land bör denna vara avgiftsbelagd. Jollar och roddbåtar ska inte heller ligga
på klubbens bryggor, vare sig sommar eller vinter.
Styrelsen för Svindersviks båtklubb yrkar därför avslag på motionen.

Motion till Svindersviks Båtklubbs årsmöte 16/3 2018
Med denna motion vill jag föreslå att årsmötet ålägger styrelsen en skyldighet att publicera
på klubbens FB sida alla framtida protokoll från sina styrelsemöten.
Jag finner inga sakliga skäl att inte göra detta och fördelarna (främst transparens och ökad
information för de övriga i klubben) borde vara uppenbara.
Andrej Szesny

Styrelsens svar på motion från Andrej Szesny om att styrelseprotokollen bör
publiceras på klubbens Facebooksida
Klubbens styrelse protokollför ofta beslut som gäller enstaka medlemmar. Det kan handla
om en missad nattvakt eller andra förhållanden där styrelsen diskuterar eventuellt
utfärdande av en varning, en straffavgift eller även en uteslutning. Den typen av uppgifter
måste protokollföras med namn för att styrelsen ska ha möjlighet att följa upp exempelvis
en varning. Som var och en förstår skulle det vara olämpligt att göra sådana personärenden
offentliga på Facebook även om det är en sluten grupp som endast är tillgänglig för
medlemmar. Det är inte heller bra att protokollen skulle finns i två versioner - en med och en
utan sådana namn - utöver att det innebär en ökad arbetsbörda för sekreteraren. Justerade
protokoll finns tillgängliga i klubbstugan för den intresserade.

Styrelsen för Svindersviks båtklubb yrkar därför avslag på motionen.

