
 

Agenda medlemsmöte Frösö Båtklubb  

2022-09-01, Varvet  kl 19.00 

 

Deltagare: 

Håkan 

Joakim 

Bosse 

Henrik 

Jens 

Anders 

Raymond 

 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

Av 154 medlemmar kom endast 6 

 

2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

 

3. Föregående protokoll 

Lästes upp och godkändes 

 

4. Ekonomisk rapport 

Ekonomin är god 

Elarbetet för bidrag är klart och betalt, 2490 är kvar 

 

5. Register / Hemsida/ Medlemmar/ Facebook 

BAS registret är ändrat och för att få använda det så måste man gå en utbildning på 2 

ggr med en uppföljningsutbildning. Bosse har gått två och Henrik har gått 1 och ska 

gå en till. 

Henrik berättade om intressanta nyheter 

Följ upp detta på nästa möte och ta en genomgång på något möte 

Återstår att lägga upp möteskalender och Varvsregler 

Under året har vi fått 13 nya medlemmar och 16 st har avgått 

Alla utom tvåkanotplatser är uthyrda 

Sjö och torrsättningsrutinner är inte klara 

 

6. Varvet 

Torrsättning träbåtar 10/9 

Det är tre träbåtar som ska upp, Raymond har också skrivit upp sig 

Förslag på spelförare: Håkan 

 



 

Torrsättning övriga 24-25/9 

Förslag på spelförare: HP, Johan, Reserv: Göran 

Bara en anmäld än för upptagning 

 

Extradag 1/10  

Spelförare: Nils 

 

Håkan kollar med dom 

 

Eftersom vi inte har hunnit att göra Sjö och torsättningsrutiner så tar Håkan ett möte 

med spelförarna och går igenom säkerhetsregler 

 

El uppdaterad, åtgärdat och klart 

 

Redovisning av bidrag senast sista Oktober 2024, hur det görs finns i mapp hos Bosse 

 

Gör ett utskick om icke båtrelaterade saker på  

 

7. Klubben 

Vi är i behov av Ny kassör, Ny sekreterare och eventuellt ny varvschef 

 

Kassör: 

Ca 200-250 transaktioner per år 

Påminna vid obetalda fakturor 

Kolla vem som har hyrt badtunna och påminna 

Finns möjligheter att använda bas istället för Visma. Visma ägs av båtklubben som är 

installerat på hans egen dator. Finns som molntjänst vilket ingår 

Efter årsskiftet, skicka ut alla räkningar på avgifter 

Redovisning görs till styrelsen 

Extraavgifter 

Deklarera förening 

Ersättning utgår om 10.000:- 

 

Jens erbjuder sig att bli varvschef 

 

Bosse kollar upp förslag på kassörer 

 

8. PåG 

Gicks igenom och uppdaterades 

 

9. Övriga frågor 

 

10. Nästa möte 

Styrelsemöte 12/10 kl 19.00 Varvet 

 


