
Saxemara Båtklubb 

Art 

Datum 

Tid 

Plats 

PROTOKOLL 
ÅRSMÖTE 2013 

ÅRSMÖTE 

2013-10-16 

19:00 

Klubbstugan 

Närvarande: Neijbert, Claesson, Andersson, Gardell, Ågren, Larsson, Sanden, Steij 

§l Mötets öppnande 
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

§2 Dagordning 
Dagordning för möte godkändes. 

§3 Val av ordförande för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Anders Neijbert 

§4 Val av sekreterare för mötet 
Till sekreterare för mötet valdes Roger Claesson 

§5 Val av justeringsman och rösträknare för mötet 
Till justeringsman och rösträknare för mötet valdes Bo Steij 

§6 Mötet behörigen utlyst 
Mötet anses behörigt utlyst 

§7 Vårmötesprotokoll 
Ordförande presenterade vårmötesprotokoll 

§8 Inkomna skrivelser 

sid. l av2 

Ronneby Kommun 2013-10-11 Svar på förfrågan om det sjunkna fartyget utanför Saxemara 
hamn. (Dnr 2013/312) 

A vs lag på begäran att avlägsna vraket och ordförande kontaktar samhällsföreningen. 

§9 Årsberättelse 
Årsberättelse 2013 redovisades av ordförande. 

§10 Ekonomirapport 
Ordförande redovisade ekonomisk rapport. 9461 SEK i kassan och resultatet för året är ett 
överskott på 318 SEK. 

§11 Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen från revisor redovisades av ordförande. 

§12 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen. 



Saxemara Båtklubb 

§13 Val 

PROTOKOLL 
ÅRSMÖTE 2013 

Valberedningen presenterade förslag och mötet valde följande: 

Ordförande Anders Neijbert lår 
sekreterare Roger Claesson 2år 
Ledamot Ingemar Larsson 2år 
Ledamot Jerry Ramberg 2år 
styrelsesuppleant Lars Gardell lår 
styrelsesuppleant Jan Olofsson l år 
Revisor Jan Ågren 2 år 
Revisorsuppleant Peter Samuelsson l år 
Valberedning Lars Gardell lår 
Vice valberedare Peter Samuelsson l år 
Hamnfogde Ingemar Larsson 2år 

§14 Prioriteringslista arbete och inköp 

sid. 2 av2 

Årsmötet anser att styrelsen skall utforma arbetslag inom föreningen för att uppnå en tydligare 
uppgiftsfördelning avseende de arbeten som skall utföras av klubbmedlemmar. Styrelsen 
meddelar också vilka arbetsuppgifter som åläggs varje arbetslag. Styrelsen säkerställer 
ekonomi för de arbeten som skall genomföras kommande år. Arbetsplikt och avgift för 
arbetsbefrielse diskuterades och tas upp som separat fråga på vårmöte. (Se bilaga l) 

§15 Diskussion om hur det praktiska arbetet bör utföras för att kunna ha en fungerande 
ideell båtklubb 
Allmän diskussion om denna punkt 

§16 Övriga frågor 
Inga 

§ 17 Ordet Fritt 
Information om Saxemara båtvarv museum den 26:e oktober i församlingshemmet. 

§18 Avslutning 
Ordförande avslutar årsmötet 

Vid protokollet 



Saxemara Båtklubb PROTOKOLL 
ÅRSMÖTE 2013 

Av styrelsen framtagen lista på områden som bör upprustas: 

LIST AN REDOVISADES FÖR MEDLEMMAR P Å ÅRSMÖTE 2013 

Piren: 
Träbeläggning 
Gjutning eller ifyllnad av av håligheter 

Staket: 
Staket öster om klubbstuga 
Staket söder om klubbstuga 

Ramp: 
Att ordna vinkel på sjösättningsramp 

Klubbstugan: 
Byte av panel södra sidan 
Målning av klubbstuga 
Vindskivor med tillhörande plåt 

Övrigt: 
Byggande av mindre förråd för utrustning 
Vattenutkastare 

Ca. Kostnad: 
3000 
2000 

1500 
1500 

10 000 

4000 
3000 
Material finns 

4000 
1500 

Bedömda kostnader 2014: 8500-11500 (ej löpande kostnader) 
Bedömda kostnader 2015: 14000-17000 (ej löpande kostnader) 

Bilaga l 

Prioritet 
Löpande 
Löpande 

2014 
2014 

2015 

2014 
2014/2015 
2013 

2015 
2014 



Saxemara Båtklubb 2013-10-16 

Årsberättelse 2013 

Styrelsen för Saxemara Båtklubb får får efter avslutat verksamhetsår, som 
omfattat tiden l oktober 2012 till 30 september 2013 avge följande årsberättelse. 

Antalet medlemmar är nu 62st 
Antalet båtplatser är nu 3 7 st 

Tre protokollförda styrelsemöten har hållits samt ett Vårmöte och ett Årsmöte. 
Därutöver har kontakter tagits inom styrelsen vid behov. 

Medlemmar med båtplats har kallats till ett arbetsmöte genom dels klubbhusets 
anslagstavla dels genom vår hemsida. Samtliga medlemmar har på motsvarande 
sätt informerats om tid för bryggilägg och bryggupplägg. 

Det återstår en del underhåll, bland annat av klubbstuga. 

styrelsen har bestått av följande personer: 
(vice orförande och vice sekreterare är valda av styrelsen) 

Ordförande 
Hamnfogde 
Kassör 
sekreterare 
Ledamot, vice ordf. 
Ledamot, vice sekr. 
Ledamot 
styrelsesuppleant 
styrelsesuppleant 

Anders N eij b ert 
Ingemar Larsson 
Sven-Åke Wallin 
Roger Claesson 
Bo Svensson 
Inge Bemtdtsson 
Jerry Ramberg 
Lars Gardell 
Jan Olofsson 

Med vänliga hälsningar! 
Styrelsen för Saxemara Båtklubb 


