
Protokoll fört vid årsstämma med Lyckeby Båtsällskap i Mariagården, 

Lyckeby den 7 mars 2006. 
 

1. Stämmans öppnande 

Ordförande Lars-Erik Blomqvist hälsade välkommen till årets stämma, och öppnade därefter stämman med ca: 

35 medlemmar närvarande. 

 

2. Dagordning 

Föreliggande dagordning godkändes. 

 

3. Utlysning 

Stämman förklarades behörigen utlyst. 

 

4. Val av protokolljusterare 

Ulf Mattsson och Bo Allan Olsson valdes till protokolljusterare. 

 

5. Presidium 

Lars-Erik Blomqvist valdes till att leda stämman och Thomas Eggers till att föra protokollet. Till rösträknare 

valdes Ulf Mattsson och Bo Allan Olsson. 

 

6. Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen samt ekonomisk redogörelse för 2005 föredrogs (se bilaga 1). Verksamhetsberättelse 

och ekonomisk redogörelse godkändes och lades till handlingarna. 

 

7. Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen upplästes och sällskapets utsedda revisorer föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för det 

gångna verksamhetsåret. Revisionsberättelsen lades till handlingarna. 

 

8. Ansvarsfrihet 

I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2003. 

 

9. Kostnadsersättningar 

Stämman beslutade om kostnadsersättningar för 2006. 

 Styrelsen 1 300:- 

 Reseersättning (vid uppdrag för sällskapet) skall följa det statliga reseavtalet. 

 Ersättning vid kurser och representation för sällskapet. Den person som för sällskapet deltar i sådan kurs skall 

hållas ”skadefri”, ersättning för förlorad inkomst skall betalas ut. 

 

10. Förslag och motioner 

Inga förslag eller motioner fanns att föredra. 

 

 

11. Fastställande av medlems- och andra avgifter 

Kassören Stefan Frisell redogjorde för alternativa lösningar för att klara de utgifter som sällskapet får under 

verksamhetsåret bl.a. på grund av nybyggnation av slipskjul, vilket innebär investeringskostnader på ca: 33 000 

kronor under 2006.  

Lånealternativet innebär med en tänkt lånesumma på 50 000 kronor en kostnad det första året på ca: 8 000 

kronor och totalt en räntekostnad (merkostnad) på ca 14 000 kronor under hela lånetiden lånetiden.  

Avgiftshöjningsalternativet innebär att sällskapet kan utnyttja årets resultat på ca: 22 000 kronor och genom en 

höjning av medlemsavgiften med 25 kronor tillsammans med höjning av kvadratmeteravgiften med 5 kronor för 

upplagda båtar få ett tillskott på ca: 12 000 kronor. Detta innebär att sällskapet kan klara investeringen utan en 

merkostnad på ca: 14 000 kronor i räntekostnader. 

Efter diskussion beslutar årsstämman att avgiftshöjningsalternativet ska användas för att finansiera 

nyinvesteringen. 

 

 

 

 

 



Årsavgifterna för det nya verksamhetsåret beslutades enligt följande. 

  Med båt på slipområdet Utan båt på slipområdet 

 

 Inträdesavgift:  150:-  150:-  

 Anläggningsavgift:  75:-    0:- 

 Medlemsavgift,enskild: 175:-  175:- (höjning med 25:-) 

 Medlemsavgift, familj: 200: -  200: - (höjning med 25:-) 

 Medlemsavgift, ungdom  75:-   75:- 

 Slipavgift:    30:- per kvm.            (höjning med 5:-) 

 Årsstämman beslutade att 1 år skall gälla både för spår- och icke spårbåtar vid anstånd, samt att förvarings- 

och medlemsavgift skall erläggas. 

 

 

12. Nominering 

Nominering av kandidater till uppdrag i sällskapet förklarades avslutad. 

 

13. Val 

Årsstämman valde enligt följande: 

 

Slipförman för år 2006 – 2007  Lars Olsson  omval 

Styrelseledamöter för år 2006 - 2007 Thomas Eggers  omval 

   Jan Olof Ekstrand omval 

   Per O Andersson omval 

Styrelsesuppleanter för år 2005  Jörgen Jönsson  omval 

   Kent Nilsson  omval 

Revisor för år 2006 - 2007  Evert Storm  omval 

Revisorsuppleanter för år 2006  Bo Nordwander  omval 

   Lars-Olof Ketzenius omval 

Ombud till Blekinge Båtförbund för år 2006 Per-Olof Andersson omval 

   Alfred Nilsson  omval 

   Lars-Erik Blomqvist omval 

Ledamot i Båtsam  för år 2006  Per-Olof Andersson omval 

Ersättare, Båtsam för år 2006  Lars-Erik Blomqvist omval 

Ombud för radio/sjösäkerhet 2006 Jan O Ekstrand  omval 

Valberedning för år 2006  Kjell Trulsson   omval 

Conny Törnström  omval 

 

 

14. Rapporter 

L-E Blomqvist rapporterade att det nya slipskjulet kommer att byggas av Thörnströmska gymnasiets 

byggprogram. Vidare rapporterades att miljö och besiktningskonferens kommer att hållas i Blekinge Båtförbunds 

regi, och att sjösportsläger skall hållas i vecka 30 på Skönstavik anläggningen. Planen för sjösättning och 

uppdragning under 2006 redovisades, och LBS kommer att anordna en grillafton den 27 maj, som en avslutning 

på sjösättningarna.  

 

 

15. Övriga frågor. 

Conny Törnström frågar angående kontrakten när det gäller bryggorna i Lyckebyån. Några medlemmar och 

brygginnehavare har inte fått de utlovade kontrakten, och osäkerhet råder kring vad som gäller och om den 

enskilde bryggägaren ska agera. Ordförande ska ta kontakt med kommunen för att påpeka det inträffade och 

förhoppningsvis få aktivitet i frågan. Dessutom kan respektive bryggägare ta kontakt på egen hand för att ”trycka 

på” och få ordning på kontrakten.  

 

Lars Olsson väcker frågan om årensningen, som avlöpte väl under förra året och undrar om LBS ska gör något 

liknande i år. Årsstämman beslutar att styrelsen utser en lämplig dag och en ansvarig för att upprepa aktiviteten. 

Vi det tillfället ska kontakter tas med kommunen för stöd med container och med tidningarna för information. 

 

 

 

 



15. Avslutning 

Då inget mer fanns att behandla, tackade ordförande Lars-Erik Blomqvist för det stora intresse som visats, 

därefter förklarades stämman avslutad. Avslutningsvis serverades kaffe med bröd. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Thomas Eggers sekr.   Lars –Erik Blomqvist ordf. 

 

 

Justeras: 

 

 

Ulf Mattsson     Bo Allan Olsson 


