
   

Årsmöte i Saxemara båtklubb 2017 
 
Datum:  2017-05-03 
Tid:  Kl. 18.00 
Plats: Klubbstuga 
 
Närvarande: B Svensson, S-Å Wallin, R Claesson, I Larsson, P Samuelsson, 
T Olsson, T Johansson, L Gardell, A Gardell, K Svensson, A Neijbert 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden öppnar mötet 
 
§ 2 Fastställande av dagordning 
Dagordning fastställs 
 
§ 3 Val av ordförande för mötet 
Bo Svensson valdes till ordförande för mötet 
 
§ 4 Val av sekreterare för mötet 
Roger Claesson valdes till sekreterare för mötet 
 
§ 5 Val av justeringsman och rösträknare för mötet 
Tilljusteringsman och rösträknare valdes A Gardell 
 
§ 6 Mötet behörigen utlyst         
Mötesdeltagare anser mötet behörigen utlyst 
  
§ 7 Årsberättelse 
Ordförande går igenom årsberättelsen, se bilaga 1. 
 
§ 8 Ekonomirapport 
Kassör redovisade aktuellt ekonomiskt läge. Idag finns 32 000SEK  i klubbkassan. 
Kassör går igenom kostnader och intäkter. 

 
I Ovanstående tabell med intäkter och kostnader redovisar överskottet per år med 
nuvarande avgifter om vi inte har några underhållskostnader för brygga eller 
klubbhus. 
 
 
 



   

Kassören redovisar balansräkning 

 
Balansräkningen är direkt kopierad från bokföringen. Resultatet på minus 40722 
beror på två saker den ena (75%) beror på bryggprojektet och de andra (25%)  beror 
på  två arrende är betalade under perioden då arrendatorn var bortrest. 
 
Första inbetalning av 1500SEK till Y-bommar är betalt av medlemmar med båtplats. 
 
§ 9 Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen gås igenom av revisorn. 
 
§ 10 Ansvarsfrihet för styrelse 
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet 
 
§ 11 Stadgeändringar 
Beslut om aktuella stadgeändringar rörande ordalydelse hamnchef hamnfogde till att 
enbart heta hamnfogde. (2:a beslutet och därmed kan stadgeändring genomföras) 
 
§ 12 Val (valberedning) 
 
Sekreterare  Roger Claesson  2år 
Ledamot  Ingemar Larsson 2år 
Ledamot  Jerry Ramberg  2år 
Revisor  Anders Neijbert 2år 
Revisorsupp. Anders Gardell 1år 
 
Styrelsen ges i uppdrag att under verksamhetsåret tillsätta valberedare på 2 år samt 
vice valberedare 1 år. 
    
§ 13 Avgifter för medlemmar i klubben. 
 
Följande avgifter beslutades under mötet: 
Medlemsavgift  300SEK 
Båtplats   700SEK 
Uppläggningsavgift  100SEK 
Engångsavgift (ny medlem) 1500SEK 
Befriande av arbetsplikt  800SEK 
 
§ 14 Utveckling av föreningen 

 
- Y-bomsprojektet 



   

Ett stort tack riktas till Orlow för sina insatser med y-bomsprojektet. 
Ordföranden redovisar aktuellt arbetsläge Etapp 1(av3). 
 
Etapp 2  Renovering bryggkrans Norra sidan till hösten samt leverans montering av 
stora Y-bommar. 
 
Etapp 3 Leverans och montering av Y-bommar Norra sidan sker under kvartal 1 2018. 
 

- Finansieringsupplägg, återbetalning 
 
Finansieringsupplägget gås igenom.  

 
 
 

 
Återbetalningsplan redovisades av kassör och skall inkluderas i ett kommande 
medlemsutskick. 
 
Förevisning av Y-Bom och pågående arbete genomfördes i samband med årsmötet. 
    

 
§ 15 Övriga arbetsprojekt 
 
Till övriga renoveringsarbeten som det finns behov av så skall kassör kontaktas 
innan inköp av material samt påbörjande av arbete. 
 
§ 16 Båtplatser och kölista 
 
Det finns idag 6 små båtplatser lediga. 
 
§ 17 Sjösättning och iläggning av bryggor 
 
Styrelsen återkommer till medlemmarna med aktuellt datum för sjösättning. 
Det har uppstått bekymmer med leverantören som har sålt sin kranbil. 



   

Styrelsen arbetar aktivt för att det fortfarande skall finnas en möjlighet till den 12 maj 
kl.14.00. 
 
§ 18 Övriga frågor samt ordet fritt 
 
Enskild båtägare ansvarar för att ta bort boj där Y-bom finns.  
 
Förslag om installation av en cirkulationspump under flytbryggorna lades fram för att 
slippa lyfta upp flytbryggorna varje år. Styrelsen skall värdera förslaget. 
 
Allmän diskussion om övriga arbeten som skall genomföras vid båtklubben. 
 
§ 19 Mötet avslutas 
Ordföranden avslutar mötet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordförande   Sekreterare  
 
 
 
 
 
Justeringsman 
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Årsberättelse 2016/2017  
  
Styrelsen för Saxemara Båtklubb får efter avslutat verksamhetsår, som omfattat tiden 
1 april 2016 till 31 mars 2017 lämna följande årsberättelse.  
 Antalet medlemmar är 70. Antalet båtplatser är 39.  
Tre protokollförda styrelsemöten har hållits, samt ett extra medlemsmöte där 
medlemmarna tog beslut om att införa Y-bommar med tillhörande ekonomiska villkor 
kring detta arbete. Därutöver har kontakter tagits inom styrelsen vid behov.  
Medlemmar har erhållit två medlemsbrev under verksamhetsåret där styrelsen 
informerat om kommande aktiviteter samt möten. 
 Styrelsen har bestått av följande personer: (vice ordförande, vice sekreterare, 
hamnfogde samt miljöombud är valda inom styrelsen)  
  
Ordförande   Bo Svensson 
Kassör  Sven-Åke Wallin 
Sekreterare  Roger Claesson 
Ledamot, hamnfogde Ingemar Larsson 
Ledamot  Lars Gardell 
Ledamot  Thomas Ohlsson 
Ledamot  Tommy Johansson 
Ledamot  Peter Samuelsson 
Ledamot  Jerry Ramberg 
 
Med vänliga hälsningar! 
 
Styrelsen för Saxemara Båtklubb 
 


