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Styrelseförslag på inkomna motioner 211107  

 

 

 

      Motion nr 1 UMS 210930 ang fågelavföringsproblematik 

 

Inkomna synpunkter på fågelavföringsproblematiken i hamnen är väl värda att beakta. 

Dessa har delgetts ledningen för ansvarsområde Hamn vilka har i uppdrag att utreda och 

utveckla åtgärder för att begränsa dessa oangelägenheter. Det har vidtagits åtgärder och 

planeras för ytterligare åtgärder inför kommande säsong där medel är avsatta i budget 

2022 för detta ändamål. Verksamhetsansvariga för hamnen har även att informera 

återkommande om detta problemområde. Styrelsen ser positivt på någon form av 

tvättmöjligheter inom hamnområdet i syfte att underlätta rengöring av båtar baserat på 

detta. 

 
      Motion nr 2 UMS 210930 ang nattvakt hamn och varv 

 

Idag ser inte styrelsen behov av att anskaffa och installera någon form av 

kameraövervaktningssystem med värmekamera. Styrelsen föreslår att avvakta med detta 

tills vi har ett reellt problem som motiverar denna anskaffning. Det pågår ett arbete med 

att utveckla och kvalitetssäkra rutinerna för nattvaktsveksamheten vid hamn och varv. 

Styrelsen avslår motionen. 

 
      Motion nr 3 UMS 210930 ang torrsättning varv 

 

Det pågår ett arbete med att förbättra säkerheten och logistiken väsentligt i samband 

med sjösättning och torrsättning vid varvet. Ledningen för ansvarsområde Varvet ges i 

uppdrag att utreda och utveckla förbättringsåtgärder, informationsspridning och rutiner 

för detta inför kommande säsong. Verksamhetsansvariga ges även i uppdrag att i större 

utsträckning samverka med övriga båtklubbar i syfte att samordna torrsättningarna. De 

frivilliga klubbmedlemmar som bistår vid torrsättningen bör ges ytterligare utbildning 

innan upptagning eller sjösättning.  
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      Motion nr 4 UMS 210730 ang kösystemet till båtplats 

 

Även här finner styrelsen frågan väl värd att utreda ytterligare och ger verksamhets-

område Expeditionen uppdrag att överse nuvarande rutiner. Medlemstiden bör vara en 

faktor att ta hänsyn till vid köplatssystemet. 

 

Styrelsen håller fast vid principen att inte ge möjlighet till medlemmar att stå i flera köer 

samtidigt. Detta baserat på tidigare dåliga administrativa erfarenheter. Hamnkaptenen 

har mandat och i uppgift att på ett rationellt sätt ansvara för tillgängliga hamnplatser 

disponeras på bästa sätt. 

 

      Motion nr 5 UMS 210828 ang fågelavföringsproblematik 

 

Styrelsen hänvisar till svar på motion nr 1 med samma problemområde. 

 


