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-JULEN NALKASI skrivandes stund tittar jag ut över
Lambaröfjärden och vad ser jag ett mindre
lastfartyg kommer åkande från värmeverket
och då kommer båtkänslorna upp och man vill
bara åka ut med sin båt och känna vågornas
brus, vattenstänk och dieseldoft, det hade gått
om båten inte var på land om, för detta år har
fortfarande inte levererat vare sig snö eller is.
Alla våra båtar ligger fint på land så en sjötur är
inte möjligt men det är endast 4 månader kvar
till sjösättning och det går fort.

Tog en tur ner till varvet och tittade till båten för att se att inget hänt under dessa blåsiga dagar, några båtar
har sin presenning på sniskan och en del båtar är inte ens täckta, det är ju synd för båten och kapell blir förstörda
när kylan kommer. När vi ändå pratar om varvet så kan jag ge lite info från IRS, ny ordförande är invald och det är
vår Benny Ryttervik, Grattis till ordförandeskapet.

Varvet
Ny vaktkur med toaletter och tömningsstation är i stort sett klar, blippen som vi har till varvet kommer att fungera
även för vaktkuren. De båtar som inte är i sjön den sista sjösättningsdagen kommer inte att få komma upp på
varvet nästa säsong. I år är alla båtklubbar tilldelade flera vaktpass än antal båtar, detta kommer att leda till att
några medlemmar kommer att behöva gå två vaktpass.
IRS har haft en miljöinspektion av Stockholmstad, och de behöver åtgärda ett antal saker som kommer att kräva
en del investeringar under 2015-2016.
Det kommer att komma krav från miljöförvaltningen att varje båt ska ha en miljöspecifikation, där det framgår
exakt vilka färger man använt, även mer info om detta längre fram
Under nästa år kommer varvet titta på en förändring när det gäller båtar på trailer eftersom det skapar en del
problem med omärkta trailers etc.
När det gäller master så kommer det krävas att masten märks med år och tillhörande båtklubb,
Vi på GBS har också haft en del problem när det gäller medlemmars plats på varvet, det är många av er som
betalat in för sent men ändå velat ha en plats och detta har lett till att vi överskridit vår tilldelade yta samt att en
del klagomål har inkommit från IRS, några av er har även tagit upp båten utan att veta om ni har plats eller ej och
inte haft varvslapp. Alla måste veta att man inte automatiskt har en plats på varvet för att man har en båt i
hamnen, eftersom det inte finns tillräcklig yta, inför nästa säsong kommer vi införa förändringar när det gäller
varvsplats och återkommer om denna information i ett annat brev.
Viktigt att ni läser på IRS hemsida om vad som gälle och händer http://irs-varv.se/
Bifogar IRS verksamhetsberättelse.

Hamnen
Som ni alla vet är hamnen stängd, men man kan alltid ta en promenad och gå in och njuta av den vackra utsikten.
Anmäl snarast om Du inte skall ha din båtplats 2016. Många står i kö både internt och utifrån.
Titta till båten på varvet. Hjälp till att önska is i vinter, så att vi kan lyfta bastun.
Aviseringarna för 2016 på väg ut i helgen. Hälsningar från Hamnkapten Lasse
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Holmen
Vi tackar för alla förslag och ideér som blev noterat på listan i Klubbhuset på ön under säsongen. Styrelsen kommer att
gå igenom alla förslag och genomföra det som är möjligt i prioriteringsordning. Tack för säsongen 2015/ Öfogdarna

Vakt
Angående vakt på IRS så är det samma som gäller i hamnen, man ringer vakterna på samma sätt och skriver i
loggboken, får man förhinder kollar man med våra godkända lejdvakter om de kan ställa upp vet du in te när du
ska gå vakt kontakta vaktansavarig Jakob. Vid utebliven vakt får man en bot. Kom ihåg att anmäla nya telenr och
mailadresser.

Styrelsen
Vi söker någon medlem som brinner för miljöfrågor och kan tänka
sig att ta på sig uppdraget som miljöansvarig för GBS som funktionär och
man ingår inte i styrelsen men rapporterar till dem.

Medlemsinfo
Vår primära infokanal är vår hemsida kom ihåg att titta in på den då då.
Vi har även en facebook sida och sedan skickar vi ut info via mail och
även via mobil.

Momsfrågan
Det är fortfarande inte klart angående momsen och SMBF har
skickat ett brev till finansministern. Så här står det på SMBF
hemsida;
”STOCKHOLMS STAD VILL LÄGGA NY SKATT PÅ ALLMÄNNYTTIGA
IDEELLA BÅTKLUBBAR
Nu vänder sig SMBF till finansminister Magdalena Andersson och till
Skatterättsnämnden för att försöka avstyra den nya momsen på
ideella båtklubbar.
Pressmeddelande Idag den 20 oktober skickas SMBF´s inlaga till
Skatterättsnämnden, samt brev till Finansdepartementet.
Stadshuset och Idrottsförvaltningen är informerade om SMBF´s vidtagna
åtgärder. Här nedan ser du de brev som skickats till Skatterättsnämnden
med inlaga och Finansdepartementets chef, samt förbundets Pressmeddelande.
Brev till Skatterättsnämnden
Inlaga tilL SRN
Brev till Finansdepartementet”
Vill ni läsa mer gå in på SMBF hemsida http://www.smbf.org/
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Viktiga datum
27 januari årsmöte
31 januari sista inbetalningsdagen för medlemsavgift och båtplats

Årsmöte
Nedan följer kallelse till årsmöte med dagordning

Kallelse till årsmötet
Alla medlemmar är välkomna t komma till årsmöte den 27 jan kl 19.00 vi bjuder på mat.
En av punkterna är inval av nya medlemmar så vi ser speciellt att ni som varit provmedlemmar under året
kommer på mötet.
Lokal är Hässelbygårdsskolans

matsal.

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4. Val av mötesfunktionärer, ordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare.
5. Inval av tillfälliga medlemmar
6. Motioner
7. Verksamhetsberättelse
8. Genomgång av gångna årets ekonomi, resultatrapport, revisionsberättelse
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
10 Propositioner från styrelsen

11 Fastställande av budget och avgifter
12. Fastställande av arvoden för styrelse och funktionärer
13. Val av styrelse och funktionärer
14. Val av revisorer
15. Övriga val (ledamöter IRS)
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande

Välkomna önskar styrelsen och en riktig god jul
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