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10. Val av ordförande på ett år 

Paul de la Cour valdes till ordförande för ett år. 

11. Val av tre ledamöter på två år 

Mikael Pajunen valdes till ledamot på två år. 
Per Hammar valdes till ledamot på två år. 

Bo Lagerqvist valdes till ledamot på två år 

12. Val av två suppleanter på ett år 
Wiktor Hammar och Christina Romberg valdes till styrelsesuppleanter på ett år. 

13. Val av en revisor på två år 
Magnus Lord valdes till revisor på två år, (Lillian Wallberg kvarstår ett år). 

14. Val av en revisorssuppleant på ett år 
Per Watz valdes till revisorssuppleant på ett år. 

15. Val av valberedning på ett år. 
Uno Karlsson valdes till valberedning med stöd av övriga styrelsen. 

16. Övriga val 
Inga Övriga val fanns. 

17. Behandling av i vederbörlig ordning inlämnade propositioner och motioner Inga inkomna 

till någon i styrelsen. 

18. Övrigt 
Uno Karlsson anmälde sitt intresse att närvara på Mälarens båt förbunds årsmöte 23 
mars vilket mötet biföll. 
Paul redogjorde för klubbens miljösamverkan med Eskilstuna Miljökontor vilket innebär 
skärpta krav på föreningen och föreningens medlemmar, i första hand är det 
bottenfärgen som är i focus, 

 Det innebär att vi den 19 mars, kommer att anlita ett företag som genom mätning 
kartlägger förekomst av giftiga färger, bottenfärger, på våra båtar upplagda på 
slipområdet. 

 Båtar med konstaterad giftig båt bottenfärg ska antingen saneras eller tas bort från 
KBF slipområde. 

 Det medför att båtar som ej ligger på slipområdet med otillåten bottenfärg och hittills 
tvättas av där efter lyft för att sedan transporteras bort, i framtiden ej får tvättas av 
på klubbens område. 

 Tidplan för detta arbete är för närvarande inte bestämt men ligger i närtid. 
 Kostnaden för mätning ligger på mellan 100kr per båt till 500kr per båt. 
Fakturan betalas av KBF och fördelas till båtägarna efter reduktion med eventuellt 
erhållet LOVA-bidrag. 

 Paul fick i uppdrag att boka mätning med det aktuella företaget, Happy Boat. 

 


