
 
 

Protokoll fört vid Lyckeby Båtsällskaps föreningsmöte i  

Mariagården den 24 november 2016 kl 1900. 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Lars-Erik Blomqvist hälsade ca: 15 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 Lennart Wahlberg och Leif Svensson 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 Petersson lämnade ekonomisk rapport, och meddelade att LBS ekonomi 
är god men ett budgeterat underskott på 3000 kronor kommer att uppstå för 
verksamhetsåret 2016. En del av detta är mycket höga kostnader (ca 3000 kronor) för 
den fasta telefonen i klubbstugan. Frågan diskuterades och bland annat föreslogs 
inskaffa en mobil telefon med kontantkort till klubbstugan. Frågan om mobiltelefon 
hänsköts till styrelsen att avgöra. Mötet beslutade att den fasta telefonen ska sägas 
upp, eftersom de flesta medlemmar idag har mobiltelefon. 
Dan Svedjehäll tog upp frågan om ”Båthus”, som en möjlighet att få in mer pengar till 
kassan. Just nu när det finns plats på området, är det inget som hindrar att båtägare 
kan utöka kvadratmeter användandet. 
L-E Blomkvist redogör för kostnader för en toalettanslutning inom båtklubbens 
område. Anslutningsavgiften ligger idag på 197 000 kronor och med en byggnad med 
utrustning tillkommer ca 300 000 kronor. Det innebär att en totalkostnad på en halv 
miljon kronor måste budgeteras för ett fåtal besök under någon månad om året. 



Mötet beslutade att den nuvarande ordningen med lån av toaletten på Lyckåvallen 
ska fortsätta. 
 

b) Rapport över utförda arbeten under arbetsdagen, där kontinuerligt underhållsarbete 
utfördes och där bland annat mastkranen och elinstallationerna på slipområdet 
besiktigades. Ogräsbekämpning och inspektion av rälsen i ån utfördes plus att ett 
nytt tak lagts på stål-containern. Flytbryggans läge har justerats och till kommande år 
skall den förses med en ”äntringsramp”.  
LBS har genomfört städdagen med tillhörande ”å rensning” som tidigare år. 
 

c) Ordförande rapporterade att Tallebryggans båtklubb kommer att läggas ner. Klubben 
har gått från 500 medlemmar till ca100 medlemmar och i och med rivningen av deras 
klubbhus försvann grunden för deras existens. Dessutom rapporteras att inget beslut 
är fattat kring gästhamnsvärdskapet inför kommande säsong.  
Ordförande redogjorde för planerna kring Rosenholms udde där företrädesvis företag 
med marin anknytning ska få tillstånd att bygga och verka. 
Fortsatt redogjordes för planerna på att flytta uppläggningsplatsen vid Lorenzberg till 
gamla skjutbanan vis Västra mark på andra sidan viken 
Ordförande rapporterar angående Blekinge Båtförbund, att nuvarande ordförande 
Skarphagen kommer att avgå och att valberedningen i nuläget inte har någon 
kandidat till uppdraget. Blekinge båtförbund ska företräda båtklubbarna i länet och 
det finns mer att önska från det hållet.  
Vidare rapporterar ordförande kring den aviserade momsbeläggningen av båtklubbar 
där allt utom medlemsavgifter kan komma att momsbeläggas. 
Slutligen rapporterar ordförande att LBS har skickat in synpunkter på planförslag för 
Lyckeby centrum till Karlskrona kommun. Det är främst frågor som rör LBS 
verksamhet, sliptagning och tilläggsplatser som påpekats i svaret till kommunen. 
 

7. Övriga och nya frågor 

Mötet föreslår att årsmötet 2017 väljer Alfred Nilsson som hedersmedlem i LBS 

8. Avslutning. 

Ordförande meddelade att han inte kommer att ställa upp som ordförande i LBS i framtiden 

och tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 

Vid protokollet:   Justeras 

 

Thomas Eggers   Lars Erik Blomqvist  

Sekr    Ordf 

Justeras    Justeras 
 

Lennart Wahlberg   Leif Svensson 

Justeringsman   Justeringsman 


