
Höstmöte 2017 i Saxemara båtklubb  
 
Datum:  2017-10-15 
Tid:  Kl. 16.00 
Plats: Klubbstugan 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet 
 
§2 Val av ordförande för mötet 
Bo Svenssonvaldes till ordförande för mötet 
 
§3 Val av sekreterare för mötet 
Roger Claesson valdes till sekreterare 
 
§4 Val av justeringsman 
Peter Samuelsson valdes till justeringsman 
 
§5 Dagordning 
Dagordning godkänns av mötesdeltagarna 
 
§6 Föregående mötesprotokoll 
Ordförande går igenom föregående mötesprotokoll 

- Ekonomi 
- Stadgeändring (Hamnchef/hamnfogde justeras till enbart hamnfogde) 
- Konstituerande möte med val av ordinarie val och vice funktioner 

 
§7 Y-bomsprojekt 
Avseende det ekonomiska läget kvarstår 72000 SEK som bedöms ligga inom 
marginal för ursprunglig beräkning då inkluderande flytkroppar. 
 
Bryggkransen har kostat 38000 SEK och tillkommande kostnader beräknas till 
15000 SEK. Ökat kostnadsläge kommer från bryggkransens dåliga skick, som 
upptäcktes vid demontering av gammalt material. Bidragande har varit att 
betydligt fler skruvförband samt skruvar har behövts som står för en stor del 
av angiven kostnadsökning. 
 
Beslut av mötet att anta den av styrelsen föreslagna återbetalningsplan som 
gäller för medlemmarnas ekonomiska investeringar i y-bomsinförandet. 
 
Sista leverans av Y-bommar beräknas till Mars 2018. 
 
Medlemsutskick kommer att ske under hösten med information om  

- Återbetalningsplan 
- Arbetsstart för sista delen av bryggkransen samt medlems-SMS vid 

arbetsdagar 
Styrelsen ser över möjligheten att skapa ytterligare en stor båtplats med Y-bom 
samt om möjligt ytterligare en mindre plats.  
 



 
 
§8 Aktuella projekt 
Styrelsen ser över övriga projekt då främst förrådets utformning och en 
eventuell flytt av förrådet till nära anslutning till klubbstugan 
 
§9 Övriga frågor 
Ordförande meddelar att koordinering gällande upptagning sker genom dennes 
försorg då det är få medlemmar som i dagsläget nyttjar denna av klubben 
tillhandahållna tjänst. 
 
Hamnfogde meddelar att arbete med att reda ut förhållanden med flytbryggorna 
gentemot Ronneby Kommun pågår. 
 
Styrelsen önskar att förslag med en ny grind till båtklubben presenteras av 
förslagsställaren för bedömning. 
 
Styrelsen ser över möjligheter till utlån av båtplats. 
 
§10 Nästa medlemsmöte 
Årsmöte 2018. Kallelse kommer under våren 
 
§11 Mötet avslutas 

Ordförande avslutar mötet 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________  ___________________________ 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Justeringsman 


