
Protokoll fört vid Höstmöte med Saxemara Båtklubb 

Datum:  2021- 11-21 

Tid:         17.00 

Plats:      Klubbstugan 

Närvarande: Bo Svensson, Lars Gardell, Tommy Johansson, Thomas Ohlsson,                          

Mathias Blomqvist, Peter Samuelsson samt Inge Berndtsson. 

§1   Ordförande Bo Svensson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2   Till ordförande för mötet valdes Bo Svensson. 

§3   Till sekreterare för mötet valdes Inge Berndtsson. 

§4   Till justeringsman för mötet valdes Lars Gardell. 

§5   Dagordningen godkändes. 

§6   Föregående årsmötes protokoll som genomfördes som ett Teams-möte 2021-05-16 gicks  

        Igenom och lades till handlingarna. 

§7   Klubbens ekonomi gicks igenom av kassör Thomas Ohlsson. Trots stora utgifter  under                                 

        renoveringen av klubbstugan  räknar Thomas med en ekonomi i god balans under 2022.  

        Mötet beslutade att en engångsavgift på tidigare beslutat belopp av 1500kr skall 

        tas ut vid tillträde av ny båtplats.  Ekonomirapport Bilaga1.     

§8   Aktuella projekt att genomföras 2022. Flyttning av vattenmätare Bo kontaktar specialist, 

        byte av el central samt installation av uttag utvändigt 400V/16amp och 230V. Bygga     

        altan, nytt räcke samt grindar mot hamnplan, delar av brygg krans behöver ytbehandlas 

        och förstärkas, styrelsen fick i uppdrag att ta fram ett förslag på förbättring av   

         upptagnings rampen/slipen. 

§9   Mötet beslutade ändra §4 i stadgarna gällande räkenskapsår/verksamhetsår till 

       Kalenderår 1/1-31/12, för att detta skall träda i kraft krävs ett beslut vid nästkommande 

       Årsmöte 2022. 

§ 10 Mötet ställde sig positivt till samarbete med samhällsföreningen bla när det gäller  

        Utnyttjande av klubbstugan och uteplatsen. Beslutades att hålla öppet i klubbstugan 

        Med korvgrillning i samarbete med samhällsföreningen när dom genomför 2a advent 

        Promenaden 5/12 mellan 11.00- 17.00. 

 



§11   Thomas Ohlsson redovisade att det står 8-10 personer i kö till båtplats. Thomas   

          Ansöker hos skatteverket om deklarations befrielse för klubben. 

          Vidare beslutades att införskaffa hyllplan samt en dammsugare. 

§12    Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

Justeras: 

Ordförande Bo Svensson   Sekreterare Inge Berndtsson 

 

 

Justeringsman Lars Gardell 

 

 


