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Kallelse till Medlemsmöte 
 
Härmed kallas Du till ordinarie medlemsmöte med Essinge båtklubb torsdagen den 5:e  
September, kl. 19.30, klubbhuset.  
 

Förslag till dagordning 
1. Mötets öppnande. 
2. Mötets behöriga utlysande. 
3. Godkännande av dagordning. 
4. Val av justeringsmän. 
5. Rapporter (ej Miljö). 
6. Miljö: båtbottensanering mm. 
7.  Genomgång av torrsättning/sjösättning och rengöringsdagar (utplock/inplock).  
8. Avslutning. 
 
Klubben bjuder som vanligt på kaffe,the mm. 
 
 
Torrsättning och Städdag  
Alla båtar sjösätts med kran  
 
Torrsättning  Lördag den 12: Oktober, kl 08.00 

  
Höststädning/Utplockning Måndag 30:e September, kl 18:00 

  
 
Kranavgiften är 500: -/båt och ska betalas av var och en vid sjösättning, jämna pengar under-
lättar. 
 

Anmälan om Varvsplats 
Anmälan om Varvsplats ska senast vid medlemsmötet den 5:e September och läggas i brev-
lådan utanför styrelserummet, annars klarar vi inte planeringen. Använd bifogad talong, 
även om Du inte önskar plats. Den kan även mejlas till hamnchefen Marcin Bilohubka;   
hamnchef@essingebatklubb.se 
 
Du som inte lämnar in Din anmälan i tid riskerar att mista din plats!  



  
   
Betalning av avgifter  
Samtliga debiterade avgifter ska vara betalda senast på fakturan angivet datum. De som öns-
kar utträda ur klubben ombeds meddela sekreteraren eller kassören så slipper vi onödigt ar-
bete med påminnelser. 

Dina kontaktuppgifter i klubbens Matrikel 
Kom ihåg att det är varje enskild medlems ansvar att se till så att rätt kontaktuppgifter 
(Namn, e-post, hemadress och telefonnummer) står i klubbens matrikel. Se därför till att 
meddela sekreteraren när ändringar sker så att matrikeln kan uppdateras. Några ex av matri-
keln kommer att finnas i klubbhuset så att du kan kontrollera att dina kontaktuppgifter 
stämmer.  
 
Ni som får denna kallelse med post och godtar att få den via mejl eller SMS, var god med-
dela sekreteraren detta (sekreterare@essingebatklubb.se). Stort tack till alla medlemmar som 
har sin e-post registrerad för alla informationsutskick. Detta underlättar administrationen 
avsevärt!   
 
Märkning av båtar mm 
Vi påminner om att märka båten på varvet med namn och telefonnummer. Trailer som står 
varvet ska vara märkta med ägarens namn. 
Glöm ej slingmärkning där så erfordras för att underlätta lyftet. 
 
Välkommen 
Sven-Erik Björksell 
sekreterare 
sekreterare@essingebatklubb.se 
070-537 1522 
 


