PROTOKOLL.
Protokoll fört vid Båtsams styrelsemöte den 29 augusti 2013 i Tallebryggans Båtklubbs lokal.
Möte avhålles direkt efter kommunens möte med båtlivet om fördjupad översiktplan för
skärgården.
Närvarande: Lars Larsson, Bo Jönsson, Göran Janrell, Magnus Hallén, Ulf Sjöwall o Lars Erik
Blomqvist.

1 Inledning.
Ordf hälsade välkommen till kvällens möte.
2 Dagordning.

Förslag till dagordning fastställdes.
3 Val av sekreterare
Bestämdes att ordföranden för anteckningar som godkännes vid nästa möte.
4 Torhamns BS söker information om avtal
Anders Thurén som är ordf i Torhamns BS önskar vara med vid styrelsemöte för att stämma
av avtalsläget i övriga klubbar med hamnar hyrda av kommunen. Har förhinder i dag men
styrelsen beslutar bjuda in honom till nästa möte.
5 Översiktplan skärgården
Vid kvällens möte med kommunen har båtklubbarnas representanter framfört en mängd
synpunkter på skötseln av skärgården, hamnar, uppläggningsplatser mm. Båtsam lämnade
redan i programskedet 2012 ett omfattande yttrande till miljö- och byggnadsnämnden.
Styrelsen beslutar att lämna yttrande även samrådshandlingen och att därvid hålla fast vid
föregående yttrande kompletterat med att understryka behovet av en bättre samordning av
skötseln av skärgården tex i form av en skärgårdsstiftelse samt återigen efterlysa en lösning
av vinteruppläggningsplatserna tex vid Rosenholmsvarvet.
6 Toaletter skärgården
Styrelsen uppdrar åt Lars Larsson och Magnus Hallén att uppvakta länsstyrelsen i frågan om
toaletter i skärgården – främst de som länsstyrelsen ansvarar för inför nästa säsong.

7 Rosenholmsvarvet
Styrelsen uppdrar åt Lars Larsson och Bo Jönsson att kontakta kommunens fastighetsbolag
Kruthusen ang möjligheterna att använda Rosenholmsvarvet för uppdragning av mera
djupgående båtar i avvaktan på att kommunen kommer fram med en långsiktig lösning.
8 Frågor till båtrådet 9/9
Utöver sedvanlig avstämning vill styrelsen anmäla följande:
Bildandet av hamnbolag med övertagande av fritidsbåthamnarna.
Investeringar och planerat underhåll 2013 – 2015 samt kommunala taxor.
Trasig mastkran Tallebryggan.

Vid protokollet:
Lars Larsson

Justeras vid kommande styrelsemöte.

