Årsmöte SFBK 28 februari 2018
Förslag till beslut
§10

Disposition av årets förlust
Styrelsen föreslår att 2017 års förlust på 36 571 ,21 kronor föreslås balanseras i
ny räkning

§12c

Medlemsavgift
Styrelsen föreslår följande Medlemsavgifter för 2019
• Ordinarie medlem 175 kronor (en höjning med 25 kr)
• Familjemedlem 175 kronor (oförändrad)
• Utlandsmedlems 300 kronor (oförändrad)

§12d

Uppvärmning
Lokalerna värms upp med två st. luft/luft värmepumpar. Uteenheterna till dessa
börjar bli så pass slitna (kraftiga lagerljud) att risk finns att de helt plötsligt
slutar fungera. Konsekvensen för konferensrummet är inte så stor eftersom där
finns direktverkande element medan det däremot i den övriga delen av
klubbhuset får till konsekvens att vi står utan värme. Dessutom är det mycket
kallt i styrelserummet eftersom där saknas uppvärmning. För ett antal år sedan
installerades i vattenburen golvvärme i styrelserum/kök/stora rummet
(fikadelen) samt entrén och duschutrymmet. Det finns en elpanna installerad för
denna golvvärme men den togs ur drift på grund av att kostnaden ansågs för hög
med eldrift.
Vi har fått en offert från Villabutiken för en luft/vattenpump som uppgår till
106 000 kronor inklusive moms. I priset ingår ej isolering av värmerör inomhus,
efterdragning av ventiler och täckning av golv vid installationen. Total kostnad
uppskattas till 110 000 kronor
Villabutiken har även lämnat offert på en luft/luft värmepump för
konferensdelen som uppgår till 21 050 kronor inkl moms med exklusive
fundament och rördragning. Total kostnad uppskattas till 25 000 kronor.
Styrelsen föreslår att uppvärmningen av klubbhuset uppgraderas enligt ovan till
en total kostnad som uppskattas till 135 000 kronor.

§12d

Belysning Helgemans mark
Vi har varit i kontakt med några elföretag för att få offert på kostnaden för
belysning av vår nya mark. Vi har fått en muntlig beräkning att det skulle kosta i
storleksordningen 150 000 kronor.
Styrelsen utreder vidare och återkommer

§12d

Mobilt staket appellplan klubbstugan
Vi har fått offert på mobilt staket till appellplanen vid klubbstugan. Det är totalt
83 m fördelade på 60 m längs Clemensagervägen samt 23 m vid den östra

fasaden. Tre grindar ingår. Staketet är av samma utförande som det vi har vid
Helgemanska marken.
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar om inköp av mobilt staket till en
kostnad av 36 000 kronor.

