Protokoll vid Båtsams styrelsemöte den 30 aug 2011.
Närvarande: L Larsson, ordf; L Blomqvist, tf sekr; L Ronnje, KMS, B Jönsson, Sunna BK, U
Sjöwall, Marinens BK och M Hallén, Trummenäs BK.
Frånvarande: G Janrell, Aspö BK (återbud) och Rinus Voorn, K-na SS.
Ärenden:
1. Ärenden till Båtrådet som har tid utsatt till 5/9 kl 18.00. (Lars-Erik har lämnat in mtrl
bifogade i dagordningen)
a) Utsidan av Djupviks brygga som Aspö Båtklubb arrenderar är stängd för fritidsbåtar enl
nuvarande skyltning. Används enl uppgift ej av skärgårdstrafiken. Tillgängligheten till västra
delen av Aspö utan tillgång till den bryggan är mycket begränsad. Båtsams styrelse anser det
angeläget få klarlagt om kommunen anser detta vara rimligt och önskar få till en lösning för
att tillgängliggöra den. ( Jag vidarebefordrar den information jag fått från Göran Jarnell som
inte var med på Båtsams möte i kväll.) Missnöje bland båtklubbarna som inte fått reda på
detta. Likaså varför inte detta tagits upp i Båtrådet/Båtsam som då kunde meddelat vidare.
På VisitKarlskronas hemsida står det fortfarande att det är tillåtet. Vem står som utgivare av
förbudskylten?
b) Gästhamnen var väldigt stökig under nätterna under sailet. Tillsynsbehovet nattetid under
sådana evenemang bör aktualiseras.
c) Belysningen vid kommunens brygga Norra Backen Verkö har tagits bort. Båtägarna som hyr
där saknar den bla pga stöldrisken. Fanns på plats när årsavgiften betalades.
d) Medborgarförslag om att gästhamnen borde avskiljas ekonomiskt från övriga kommunala
båtplatser inlämnades i vintras. Båtsam efterhör när motionen beräknas bli besvarad.
e) Belysningen under vissa broar bör förbättras bla Brohålan liksom skyltningen av segelfri höjd.
f)

Avstämning av erfarenheterna av öppningstiderna för Hasslöbron i sommar.

g) De övergivna militära bryggorna i skärgården bör bevaras. finns det möjligheter för
kommunen få LOVA-bidrag?
h) Dålig tömning av toaletter i östra skärgården typ Svenön, Järkö m.fl öar.

2. Avstämning av utredningen om samgående av BBF/BSF och SBU/SSF.
Meddelades att några klubbar inkommit med synpunkter på ett ev samgående både för o emot.
De flesta klubbar har inte hörts av i den för Båtlivet så viktiga framtidsfråga. Ingen direkt åtgärd
av Båtsam då frågan drivs regionalt.
3. Remiss från kommunen ang ungdomspolitiskt program.
Är utskickat till berörda klubbar och frågan tas inte upp mer en som uppmaning att svara.
4. Förfrågan från Arenabolaget om medverkan i nästa års Sail.
Liknande fråga har tidigare resulterat i att vissa klubbar ställt upp. Måste få reda på mer konkret
vad som skall ingå i medverkan.
5. Övriga frågor.
Uppdrogs åt ordf att kontakta nye Hamnchefen Anders Jansson maa översyn av klubbars avtal
med kommunen. Där bl a skall belysas hur de nya avgifterna skall utformas. Ex.vis om det är rätt
av en nämnd att besluta om avsevärda höjningar av bryggavgifter (400 kr) utan ha ett
fullmäktigebeslut i ryggen. Dessutom varför det inte skall gälla samtliga klubbar.
Den 5/9 är det kallat till ett Båtråd kl 1800 i Tallebryggans BK:s lokaler.
Meddelades att L Blomqvist förhindrad att närvara.
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