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Protokoll. 
 

Fört vid Lyckeby Båtsällskaps föreningsmöte.  

Mariagården den 23 november 2006 kl 1900. 
 

   § 1. Mötets öppnande. 

 

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat. 

 

§ 2. Fastställande av dagordning. 

 

Dagordningen upplästes, godkändes och fastställdes. 

 

   § 3. Stämmans behöriga utlysande. 

 

Stämman förklarade för mötet behörigen utlyst. 

 

   § 4. Val av protokolljusterare/rösträknare. 

 

Stämman valde Kenth Nilsson och Jan Johansson att justera mötets protokoll. 

 

   § 5. Val av presidium. 

 

a) Till ordförande valdes Lars Erik Blomqvist. 

b) Till sekreterare valdes Lars Olsson. 

 

§ 6. Rapporter. 

 

a) Kassören lämnade ekonomisk rapport ca 100 kkr. i kassan varav 70 kkr. är medlemsavgifter. 

Meddelade att elavtalet ej är låst då prognosen visar sänkta elpriser. Bevakar detta. 

 

b) Rapport över utförda arbeten bl a under arbetsdagen samt antalet medlemmar. (Bif. protokollet).  

 

 

c) Meddelades att kurs ledande till VHF-certifikat samt navigationskurs ledande till förarbevis 

kommer att hållas under 2007 med start efter trettonhelgen. Per Siebing o Ulf Mattsson är lärare i 

VHF resp. navigation. 
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§ 7. Övriga och nya frågor. 
 

Då flera medlemmar hört av sig till styrelsen om bl a dålig ordning, städning i klubbstugan och kraftig 

urinlukt runt själva huset mest där pallningsvirket förvaras likaså om klubben skall hålla med värme till 

ett fåtal medlemmar (även icke medlemmar) under vinterhalvåret. Styrelsen beslöt vid sammanträde att 

hänskjuta frågan till detta allmänna möte. 

Diskuterades och det framkom att viss bättring hade skett men stämman uppmanade berörda att hålla den 

standarden. Skulle problemen återkomma så kan frågan tas upp på årsmötet. Det kan ju inte vara 

meningen att någon skall behöva städa efter andra likaså finns ju toalett att tillgå på idrottsplatsen, 

framförallt behöver man ju inte ställa sig på de ytor som har plastunderlag. 

Likaså framkom det att det finns medlemmar som inte känner sig välkomna till klubbstugan pga den anda 

som råder där, vid vissa tillfällen, något som vi alla måste hjälpa till med att bearbeta. 

 

   § 8. Avslutning. 
 

Slipförmannen, Affe Nilsson, har under året fyllt 70 år och uppvaktades av sällskapet med present i form 

av en Blekingeeka. 

Avslutningsvis bjöds det på kaffe, fralla o kakor samt sedvanligt lotteri med fina priser. 

Ordf tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 

 

Vid protokollet:   Justeras 

 

 

Lars Olsson    Lars Erik Blomqvist   

Sekr    Ordf 

 

Justeras    Justeras 
 

 

Kenth Nilsson   Jan Johansson 

Justeringsman   Justeringsman 

  


