Protokoll fört vid klubbmöte i
DJURGÅRDSBRUNNSVIKENS MOTORBÅTSKLUBB
Torsdagen den 29 november 2018. Plats: Oscarshemmet, Rigag.3. Kl 1830

1. Mötets öppnande
Klubbens ordförande Gustav Stjernevall hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat.

2. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Gustav Stjernevall.

3. mötets behöriga utlysande
De närvarande medlemmarna fann att mötet blivit behörigt utlyst

4. Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes av mötet

5. Val av 2 justeringsmän tillika räkning av antal närvarande
Till justeringsmän, tillika räknare av antal närvarande valdes Per Anders Emilson och Sven
Lundgren. 25 personer närvarade vid mötet.

6. Protokoll från årsmötet 2018
Årsmötesprotokollet 2018 finns utlagt på hemsidan samt i pärm, klubbhuset Hundudden. Inget
speciellt fanns att ta upp från årsmötesprotokollet.

7. Föredragning av inkomna förslag och motioner
Dessa skall ha inkommit senast 1/10. Inga förslag och motioner hade inkommit.

8. Valberedningens förslag till styrelse 2019 samt förtroendevalda och revisorer
Förslaget föredrogs av Tom Weibull
Styrelseledamöter omval 2 år:
Ordförande Gustav Stjernevall
Vice sekreterare Agneta Ekengren
Kassör Roger Andersson
Hamnkapten Magnus Faxen
Vice varvschef Fredrik Stark
Omval 1 år:
Styrelsesuppleant Anna Hållén
Styrelsesuppleant Joakim Rothammar
Förtroendevalda:
Vaktchef Källhagen Bengt Göransson
Vice vaktchef Källhagen Patrik Eriksson
Vaktchef Hundudden Tommy Svensson
Vice vaktchef Hundudden Niklas Granström
Revisorer omval 2 år: Tage Backman
Suppleant omval 1 år: Birger Landström

9. Presentation av klubbens ekonomi
Kassör Roger Andersson redogjorde för klubbens ekonomi. För närvarande finns 400.000 SEK i
kassan. För varvshyra har fakturan ännu inte inkommit. Momsfrågan är ännu oklar. Det kommer
att bli en del kostnadsökningar 2019. Budgeten hålls bra. En större utgift 2018 har varit byte av
elcentralen vid Hundudden. Inga större investeringar är att vänta 2019. Eventuellt blir det byte
av pontoner vid Hundudden.

10. Arvoden och avgiftsförslag samt budgetförslag 2019
Informationsblad avseende preliminära förslag gällande arvoden och avgifter 2019 delades ut,
liksom förslag till preliminär budget för 2019.

11.Miljöinformation, bottenfärger
Lennart Stark, miljöombud, informerade om kravet att fasa ut giftig bottenfärg innehållande
biocider. TBT, tributyltenn, skall vara utfasat 2021 och bottenfärg innehållande koppar, zink o
bly skall vara utfasat 2023. DMK skall lämna in en plan avseende utfasningen av bottenfärger till
Miljöförvaltningen. S.k. förseglingsfärg är inte godkänd. SMBF kommer med fortlöpande
information.

12. Information om kommande avtal och avgiftshöjningar pga moms
Arrendeavtal är på gång. Det är många oklarheter. För närvarande är endast 3 avtal med
båtklubbar skrivna. DMK står rätt långt ner på Stockholms Stads lista, det rör sig om ca 55
båtklubbar som har uppläggningsplats och väntar på avtal.
Ordförande Gustav Stjernevall informerade att under våren skall DMK skriva avtal med varje
enskild medlem där det tydligt framgår ägarförhållanden mm samt information om stadgar och
regler för medlemskap i DMK. Varje medlem/båtägare skall underteckna sitt avtal.

13. Övriga frågor

En medlem hade en säkerhetsfråga och undrade varför grindarna vid Hunduddsvägen inte är
låsta. Styrelsens svar: då DMK ligger i ett parkområde, Nationalstadsparken, till för alla, är det
inte tillåtet att låsa in sig på ett område. Den stora grinden vid Hunduddsvägen hålls låst för att
förhindra att bilar kör in på varvsområdet, den lilla grinden bredvid är öppen för i första hand
fotgängare.
En annan fråga gällde valberedningens engagemang. Styrelsen såg inga brister och utgår från att
alla medverkar om inte särskilda skäl för frånvaro finns.

§15. Mötets avslutande
Ordförande Gustav Stjernevall tackade mötesdeltagarna och förklarade novembermötet
avslutat.
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