Protokoll fört vid Lyckeby Båtsällskaps föreningsmöte.
Mariagården den 24 november 2011 kl 1900.
1. Mötets öppnande
Ordföranden Lars-Erik Blomqvist hälsade ca: 30 medlemmar välkomna och förklarade mötet
öppnat.
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen upplästes, godkändes och fastställdes.
3. Mötets behöriga utlysande.
Mötet förklarades behörigt utlyst.
4. Val av protokolljusterare/rösträknare.
Mötet valde Kent Nilsson och Rolf Pettersson att justera mötets protokoll.
5. Val av presidium.
a) Till ordförande valdes Lars Erik Blomqvist.
b) Till sekreterare valdes Thomas Eggers
6. Rapporter
a) Kassören Stefan Frisell lämnade ekonomisk rapport, och meddelade att bland annat
elen med det nya avtalet och telefonavgifterna har blivit billigare. Dock resterar
fortfarande några i medlemsavgifter. Ekonomin är i balans med ett litet överskott för
oförutsedda utgifter.
b) Rapport över utförda arbeten under arbetsdagen, där kontinuerligt underhållsarbete
utfördes och där bland annat mastkranen besiktigades. Affe Nilsson har på ett
förtjänstfullt sätt genomfört mycket av ”vardagsunderhållet”. Arbetsdag under våren
har diskuterats, men behovet har inte varit så stort att det varit nödvändigt. LBS har
genomfört städdagen med tillhörande ”å rensning” som tidigare år.

c) Ordförande rapporterade att han nu lämnat styrelsen för Blekinge Båtförbund, dock
finns L-E Blomqvist kvar som adjungerad i styrelsen.
7. Sammanslagning BBF/BSF o SBU/SSF
Ordförande rapporterar om innehållet och de hitills troliga konsekvenserna av ev.
sammanslagning av BBF/BSF och diskuteras av mötet. Efter avslutad diskussion beslutar
föreningsmötet av säga nej till en sammanslagning mellan SBU och SSF, främst för att alltför
många frågor som rör ekonomin är oklara.
8. Övriga och nya frågor
Ordförande presenterar en ny miljöplan för LBS. Planen följer i stort de allmänna råd som
finns angivna från SBU. I korthet innebär LBS miljöplan att varje båtägare har ett ansvar för
miljöarbetet och således själv tar hand om miljöfarligt avfall. Miljöplanen antogs av mötet.
9. Avslutning.
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
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