
 

Agenda medlemsmöte Frösö Båtklubb  

2022-10-12, Varvet  kl 19.00 

 

Deltagare: 

Håkan 

Joakim 

Bosse 

Henrik 

Jens 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

 

2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

 

3. Föregående protokoll 

Lästes upp och godkändes 

 

4. Ekonomisk rapport 

Ekonomin är god 

Fondkontot har inte gått så bra 

Genom BAS kan man sköta fakturering via Billecta 

 

5. Register / Hemsida/ Medlemmar/ Facebook 

3 nya medlemmar, kanotplatser 

Totalt 155 medlemmar 

Agenda och varvsregler har lagts in på hemsidan 

Städat i BAS på båthusfolket 

 

6. Varvet 

Alla kajakplatser uthyrda 

Nya lampor ska köpas in till klubbhuset, 4 st 

Vissa försäkringsbevis saknas. 

Då är det dags att vinterställa på varvet. Högtryck och färg ska in i klubbhuset. 

Stegen vid badtunnan ska upp 

Dunkarna med okänt innehåll står i verkstan och tas bort på arbetsdagen 

Plats 24 ska ta bort skotrar och eventuellt hyra ut 

Ronderingslista är utskickat. Ronderingsordning är enligt utskick. Ibockningslista 

skrivs ut och läggs i klubbhuset 

 

Diskussion ang. vajer samt spelförare. Detta baseras om olycka då vajern gick av. 

Spelet har missanvänts så vajern gick av. Klara instruktioner måste fram och sättas 



 

upp i spelhuset 

Koden till nyckelskåp ändrad 

Vi borde sätta en spärr så spelet inte går att köra om bromsen inte är ute 

Vajer och krok är bytt. Kroken har spärr så den inte hoppar av. 

Vi ska göra instruktion. Kolla med elektriker om säkerhetsbrytare. Utbilda folk som 

får köra spelet. 

Vajern måste fettas in, detta görs till våren 

Spel till kajaker för att få upp dom översta, vi tittar på en lösning. Vi bör ha 

representanter för kajakfolket.  

Varvsreglementet, saker som inte är båtrelaterade ska bort 

Kupévärmare på inne i båthusen, vilka är reglerna?  

Vi bör ha ett möte om inaktivitet och engagemang i båtklubben 

Köra bort saker mot en avgift 

 

 

7. Klubben 

Bosse har kollat om kassörer men inte hittat någon 

Fröjdholmslopper 2024, vi ska ha ett möte med den organisationen 

Ska vi ha något 75 års jubileum? I samband med möte om klubbens framtid? 

 

8. PåG 

Gicks igenom och uppdaterades 

 

9. Övriga frågor 

 

10. Nästa möte 

Styrelsemöte  16/11 kl 19.00 Bikupan 

 


