
   

Årsmöte i Saxemara båtklubb 2018 
 
Datum:  2018-04-04 
Tid:  Kl. 18.30 
Plats: Klubbstuga 
 
Närvarande: B Svensson, S-Å Wallin, R Claesson, I Larsson, P Samuelsson, 
T Olsson, T Johansson, L Gardell, F Orlowski, J Lysebring 
 
§ 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 
Till justeringsman och rösträknare valdes Ingemar Larsson 
 
§ 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 30 000SEK  i klubbkassan 
och ytterligare 8000SEK förväntas in i kassan inom kort. 
 
Enskilt största utgiften under året har varit bryggan med tillhörande y-bommar. 
 
Klubbens utgiftsposter generellt: 
Blekinge Båtförbund 5000 SEK/år 
Svenska Sjö 3500 SEK/år 
Miljöteknik 2500 SEK/år 
El 1500 SEK/år 
Arrende 11 000 SEK/år 
Administration 2000/år 
 
Balansräkningen under året ger minus 20 000SEK som löst sig med enskilda 
medlemmars stöd. 
 
 
 
 



   

§ 9 Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen gås igenom av revisorn utsedd representant.(revisorn ej 
närvarande pga. sjukdom) 
 
§ 10 Ansvarsfrihet för styrelse 
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 
 
§ 11Val (valberedning) 
 
Ordförande  Bo Svensson 2år 
Kassör  Sven-Åke Wallin 2år 
Ledamot  Thomas Ohlsson 2år 
Ledamot  Tommy Johansson 2år 
Ledamot  Peter Samuelsson 2år 
Revisorsupp. Anders Gardell 1år 
 
Styrelsen ges i uppdrag att under verksamhetsåret tillsätta valberedare på 1 år samt 
vice valberedare 1 år. 
    
§ 12 Avgifter för medlemmar i klubben. 
 
Följande avgifter beslutades under mötet: 
Medlemsavgift  300SEK (ingen förändring) 
Båtplats   800SEK (höjning från 700SEK) 
Uppläggningsavgift  100SEK (ingen förändring) 
Engångsavgift (ny medlem) 1500SEK (ingen förändring) 
Befriande av arbetsplikt  1000SEK (höjning från 800SEK) 
 
§ 13 Stadgar 
 

Förslag till att ändra stadgar §2 Medlemskap avseende ordningsregler och att göra 
dessa fristående från stadgarna. 
 
Mötet beslutade om att följande ändring skall genomföras avseende §2 i stadgarna: 
 
” Medlem skall följa de ordningsregler som gäller för Saxemara Båtklubb. 
Se ordningsregler §1-16, bilaga 1 till stadgar.” 
 

till  
 

”Medlem skall följa de ordningsregler som gäller för Saxemara Båtklubb” 
 

Syfte är att ordningsreglerna skall vara fristående från stadgarna i klubben. Detta 
innebär att ordningsregler på ett enklare sätt kan hållas uppdaterade. Stadgeändring 
kräver idag beslut från två årsmöten och/eller medlemsmöten. 
   
 
§ 14 Y-bom 
Ordförande går igenom projektet Y-bom och visar bilder från arbetet. Tidplanen 
anses hålla och bedöms kunna avslutas under kommande säsong. 



   

 
 
 
 
§ 15 Övriga arbetsprojekt 
Hamnfogde presenterar arbetsplanering för kommande arbetsdagar och kallelse 
kommer att skickas via SMS samt läggas ut på hemsidan. 
Ordföranden påminner om att övriga renoveringsarbeten som det finns behov av,  
skall kassör kontaktas innan inköp av material samt påbörjande av arbete. 
 
 
§ 16 Sjösättning och iläggning av bryggor 
Mötet beslutade att framtida sjösättning och upptagning av båtar sker genom den 
enskilde medlemmens försorg. Mötet beslutade att flytbryggorna skall vara kvar i 
vattnet under vintern. 
 
§ 17 Övriga frågor samt ordet fritt 
Information om samverkan via Coboat. 
Förtydligande om arbetsdagar den 7 samt den 14/4 2018. 
Information om bidrag från Ronneby Kommun. 
Information om projekt med utveckling av närområdet samt skärgårdsområdet. 
Allmän diskussion om övriga arbeten som skall genomföras vid båtklubben. 
 
§ 18 Mötet avslutas 
Ordföranden avslutar mötet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordförande   Sekreterare  
 
 
 
 
 
Justeringsman 
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Saxemara Båtklubb  Årsberättelse 2017/2018  
  
Styrelsen för Saxemara Båtklubb får efter avslutat verksamhetsår, som omfattat tiden 
1 april 2017 till 31 mars 2018 lämna följande årsberättelse.  
Antalet medlemmar har varit 65. Antalet båtplatser är 39.  
Två protokollförda styrelsemöten har hållits, samt ett extra medlemsmöte under 
hösten 2017där medlemmarna informerades om arbete med Y-bommar och 
ekonomiskt situation efter att delar av arbetet genomförts. Därutöver har kontakter 
tagits inom och utom styrelsen vid behov samt planeringsmöten av pågående arbete 
med brygga. 
Under verksamhetsåret har norra delen av bryggan renoverats samt alla Y-bommar 
levererats och förberetts för slutmontering. Övrigt arbete har bestått i att ta bort 
förrådsdel som funnits vid nedfarten till båtramp. 
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 
Sektreterare 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 
 


