
 
    Bollnäs Båtklubb 

 

Anteckningar från medlemsmötet 17 april 2019 

kl. 19:00 i Ida-Kristina rummet, Bollnäs Kulturhus. 

 
Närvarande var ett 25-tal båtklubbsmedlemmar. 

 

Vår ordförande Lasse Andersson hälsade samtliga välkomna till årets första medlemsmöte. 

 

Information 

Den nya bryggan ligger klar på isen och ska vid lämpligt tillfälle dras på plats samtidigt 

som den gamla bryggan tas bort. Y-bommar ska återmonteras samt nummer - och 

namnskyltar. Vi inväntar islossningen. 

 

BBK tillsammans med sex andra föreningar kommer att skicka en skrivelse till Bollnäs 

kommun angående den gamla avloppsledningen från reningsverket i Hägesta. 

Vi rekommenderar att kommunen avlägsnar avloppsledningen från sjön och sanerar. 

 

Lasse A informerar vidare ang. kontakterna med företaget Dykservice i Järvsö. 

Vi kommer att behöva hjälp med bojar och kättingar i hamnen samt elkabel till Risön. 

Lasse återkommer med mer information och kostnader. 

 

Pelle S rapporterade om kursen ”Förarintyg för fritidsbåt”.  

BBK äger kursmaterialet och det finns möjlighet att anordna ytterligare en kurs till 

kommande höst/vår. 

 

Den 25 april har vi en kurs som rör nedladdning av digitalt sjökort. 

7 och 16 maj har vi arbetskvällar i hamnen.  

Den 22 maj har vi en informationskväll kl. 18:30 - 21:00 med (troligtvis) Hans-Jörgen 

Alsing HBF. 

8 juni arbetsdag på Risön kl. 12:00 - 16:00. 12 juni Båtpraktik i hamnen kl. 18:30 - 21:00 

15 juni Båtutflykt med frågor. Skepparmöte i hamnen kl. 11:30. Första start kl. 12:00 

 

En endagskurs i ”Båtpraktik dag” med innehåll enligt Nämnden för båtlivsutbildning NFB 

krav kommer att genomföras i Söderhamns skärgård. Pelle S ansvarar och håller i 

kontakterna. Datum bestäms senare. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Så vidtog den allmänna diskussionen 

 

Plåtbojen närmast sjösättningsrampen är i vägen för många som har sin bryggplats där och 

skulle om möjligt behöva bytas ut. Styrelsen undersöker och återkommer med besked. 

 

En båt/buss utflykt diskuterades och många förslag kom från de närvarande om resmål. 

Styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheten och återkommer i frågan. 

 

Så återkom vi till den tidigare frågeställningen om ev. möjlighet att uppföra en klubblokal 

i vår hamn.  

Behovet diskuterades. Det innebär ju ett större ansvar och ett merarbete för klubbens 

medlemmar. Men faktum kvarstår att en gemensam lokal skulle höja både intresset och 

förhoppningsvis lusten att delta vid våra olika aktiviteter.  

Vi undersöker därför möjligheten till en klubblokal. 

 

Kalendarium för 2019    

Vi hann även prata om det kalendarium samtliga medlemmar fick tillsammans med 

kallelsen till föreningens årsmöte. 

Innevarande år har vi planerat in 15 olika aktiviteter. Alla medlemmar kan inte delta i allt 

men valmöjligheten värdesattes av de närvarande.  

På fråga om det är för mycket aktiviteter inplanerat ansåg de närvarande att det var lagom 

mycket. Vi återkommer vid nästa medlemsmöte den 13 november vad gäller det 

kommande kalendariet. 

 

 

 

 

Efter en givande diskussion med div. frågor och svar avslutades så ytterligare ett trevligt 

medlemsmöte i Bollnäs Båtklubbs regi. 

 

 

2019-04-22 

 

 

Antecknade gjorde Pelle Saur, sekreterare, vice ordförande samt utbildningsansvarig i 

BBK. 

 


