MISTLUREN
Kallelse till höstmöte för Söderköpings Båtklubb
Torsdag 9 november kl 18.30, Blå Porten Skönbergagatan
Förslag till DAGORDNING
1. Mötets öppnande
2. Fråga om höstmötet är rätt utlyst
3. Val av protokolljusterare
4. Rapport om verksamheten hittills under året
5. Rapport om det ekonomiska läget
6. Övriga frågor
7. Avslutning

Föredrag
Efter mötets avslutning serveras kaffe och Jan Sangerud kommer att berätta om sina vrakdykningar runt
Östersjöns kust.

Till dig som inte fått denna kallelse via mail

ber vi att du mailar din epostadress till soderkopingsbatklubb@gmail.com, så vi kan nå er digitalt och att ni
får tillgång till det lösenord ni behöver för att nå medlemssidorna där bokning, protokoll och annan
medlemsinfo finns.

Du som inte kan använda mail/hemsidan etc,

meddela någon i styrelsen så noterar vi det. Vår strävan är att hantera information elektroniskt för att
slippa stora kostnader med posthantering samt att snabbt få kontakt vid behov.

Info
- Till de som inte arbetar vid torr/sjö-sättning - rekommenderar vi att vistas på andra sidan ån – vid
Palmgrens – alltså inga besökare på arbetsområdet av säkerhetsskäl.
- Alla ska ansvara för ordning på den egna platsen/facket/skjulet/tältet av ordnings- och säkerhetsskäl.

Påminnelse om några varvsregler att beakta inför vintern

Spilloljan får alla båtägare ta hand om själva och lämna till lämplig avfallshantering.
Röj era varvsplatser inför vintern, även sly! Lämna INGA lösa stegar (på grund av inbrottsrisken) Håll koll
på snön, den kan förstöra mycket om man missar att hålla undan snömassorna på skjul/tak etc. Det kan
vara bra att fästa en lapp på vagnen/vaggan med tel och namn - om det skulle vara något med båten
eller förpackningen - och man behöver komma i kontakt med varandra, vi är ju flera som går och
kommer där under vintern.

Välkommen på mötet önskar styrelsen i SBK
SÖDERKÖPINGS BÅTKLUBB - VIGGEBYVÄGEN 15
614 30 SÖDERKÖPING
www.soderkopingsbatklubb.se
www.facebook.com/soderkopingsbatklubb

