
 
 

Protokoll fört vid Lyckeby Båtsällskaps föreningsmöte.  

Mariagården den 6 december 2012 kl 1900. 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Lars-Erik Blomqvist inledde mötet med parentation över medlemmarna Lars-Erik 

Danielsson, Sonny Andersson, Jan Johansson och Lars-Erik Pettersson. Därefter hälsades ca: 

20 medlemmar välkomna och mötet förklarades 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 Conny Törnström 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 Bo Pettersson lämnade ekonomisk rapport, och meddelade att utgifterna 
under innevarande år varit lägre vilket resulterat i ca 20 000:- mer i kassan. Dock visar 
antalet färre uppdragna båtar ca: 3 000:- mindre än föregående år. 
 

b) Rapport över utförda arbeten under arbetsdagen, där kontinuerligt underhållsarbete 
utfördes och där bland annat mastkranen besiktigades. Eftersom elektrifieringen av 
järnvägsspår till Verkö innebär säkerhetsavstånd och mastkranen är placerad nära 
bron, måste kranen isoleras och detta ska genomföras av entreprenören.  
”Gräsavhyvling” intill spåret har diskuterats för att öka frigången i samband med 
torrsättning och sjösättning av spårbåtar. 



Taket på mastskjulet ska bytas mot plåttak och järnskrot som ligger i anslutning till 
mastskjulet ska transporteras bort och säljas. 
Ordförande rapporterar även att kontakt har tagits vad gäller förtöjningsbojar i ån 
som stör framkomligheten. 
LBS har genomfört städdagen med tillhörande ”å rensning” som tidigare år. 
 

c) Ordförande rapporterade att Bl båtförbunds sjösportläger kostade 40 000:- mer än 
beräknat och att det planeras för ett båtsportläger på Säljö nästa år. 
 

7. Sammanslagning BBF/BSF o SBU/SSF 

Ordförande rapporterar om resultatet från den nyligen genomförda båtriksdagen (24-25 

nov), där det beslutades att arbetet med sammanslagningen ska fortsätta. 

8. Övriga och nya frågor 

Ordförande presenterar ett förslag om att tillåta trailer uppställning av båtar intill vägen och 

grinden in till båtplatsen. Bakgrunden är att flera båtägare väljer att ”ta hem” sina båtar över 

vintern vilket innebär att LBS tappar intäkter/medlemmar. För att om möjligt möta 

båtägarnas förändrade behov föreslås att ca: 5 platser anvisas för trailer placerade båtar. 

Mötet ställer sig positiv till förslaget. 

Ordförande meddelar att 4 medlemmar utesluts från LBS på grund av utebliven betalning.  

9. Avslutning. 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 

Vid protokollet:   Justeras 

 

Thomas Eggers   Lars Erik Blomqvist  

Sekr    Ordf 

Justeras    Justeras 
 

Conny Törnström   Rolf Pettersson 

Justeringsman   Justeringsman 

 


