Protokoll fört vid årsmöte med Lyckeby Båtsällskap i Mariagården,
Lyckeby den 13 mars 2008.
1. Årsmötets öppnande
Ordförande Lars-Erik Blomqvist hälsade välkommen till och öppnade årsmötet, med ca: 35 medlemmar
närvarande.
2. Dagordning
Föreliggande dagordning godkändes.
3. Utlysning
Årsmötet förklarades behörigen utlyst.
4. Val av protokolljusterare
Bo Nordwander och Mikael Malmborg valdes till protokolljusterare.
5. Presidium
Lars-Erik Blomqvist valdes till att leda årsmötet och Thomas Eggers till att föra protokollet. Till rösträknare
valdes Bo Nordwander och Mikael Malmborg.
6. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen samt ekonomisk redogörelse för 2007 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 enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för 2007.
9. Kostnadsersättningar
Årsmötet beslutade om kostnadsersättningar för 2008
 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
Årsavgifterna för det nya verksamhetsåret föreslogs av styrelsen vara oförändrade. Årsmötet beslutade i enlighet
med styrelsens förslag om följande oförändrade avgifter.
Med båt på slipområdet
Utan båt på slipområdet





Inträdesavgift:
Anläggningsavgift:
Medlemsavgift,enskild:
Medlemsavgift, familj:

150:75:175:200: -

150:0:175:200: -

 Medlemsavgift, ungdom
75:75: Slipavgift:
30:- per kvm.
 Årsmötet 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
Årsmötet valde enligt följande:
Slipförman för år 2008-2009
Styrelseledamöter för år 2008 - 2009

Styrelsesuppleanter för år 2008
Revisor för år 2008 - 2009
Revisorsuppleanter för år 2008
Ombud till Blekinge Båtförbund för år 2008

Ledamot i Båtsam för år 2008
Ersättare, Båtsam för år 2008
Ombud för radio/sjösäkerhet 2008
Valberedning för år 2008

Lars Olsson
Thomas Eggers
Jan Olof Ekstrand
Per O Andersson
Jörgen Jönsson
Kent Nilsson
Marty Jonsson
Bo Nordwander
Lars-Olof Ketzenius
Per-Olof Andersson
Alfred Nilsson
Lars-Erik Blomqvist
Per-Olof Andersson
Lars-Erik Blomqvist
Jan O Ekstrand
Kjell Trulsson
Conny Törnström

omval
omval
omval
omval
omval
omval
nyval
omval
omval
omval
omval
omval
omval
omval
omval
omval
omval

14. Rapporter
L-E Blomqvist rapporterade från Blekinge båtförbunds planerade aktiviteter att datum för sjösportläger ännu inte
är fastlagt, men när detta är klart kommer det att anslås vid båtplatsen. Vidare rapporterade ordf. om ett antal
pågående statliga utredningar där bl. a sjö- och rattfyllerilagen och frågan om obligatorisk förarintyg ingår.
Ordförande informerade om styrelsens principer för tilldelning av plats, främst till spårplats från kölista.
Principen är i korthet att ”gamla medlemmar” alltså personer som haft sin båt på LBS båtuppläggningsplats och
hela tiden varit medlemmar ska kunna byta upp sig till en större båt och därmed få en plats på spåret utan att
behöva stå på kölistan givetvis i mån av plats. Styrelsen fick årsmötets förtroende att efter bästa förmåga handla
efter dessa riktlinjer.
Ordförande informerade om ”anstånd” vilket innebär att medlemmen har kvar sin plats under ett år vid
exempelvis båtbyte eller omfattande reparationer som genomförs på annan plats än båtuppläggningsplatsen. Nya
medlemmar informeras om detta genom utskick av stadgar och ordningsföreskrifter, då de antas som
medlemmar.
Ordförande rapporterade angående planerade sjösättningsdagar och upphalningsdagar under 2008 (Bilaga 2).
15. Övriga frågor.
Lars Olsson väcker frågan om årensningen, som avlöpt väl under tidigare år och undrar om LBS ska gör något
liknande i år. Årsmötet beslutar att styrelsen utser en lämplig dag och en ansvarig för att upprepa aktiviteten. Vid
det tillfället ska kontakter tas med kommunen för stöd med container och med tidningarna för information.
Arbetet med att spika panel på verktygsboden ska slutföras och frivilliga snickare behövs till detta. Kent Nilsson
och PO Andersson håller i arbetena med renoveringen och det går bra att kontakta dem. Kent och PO påpekar att
det även är nödvändigt att lägga nytt tak, för att övrig renovering ska vara meningsfull. Styrelsen kommer att
tillskjuta medel för detta. Efterlyste frivilliga för att hjälpa till med arbetet.
Ordförande framför ett varmt tack till Kjell Karlsson för hans insats med att snabbt färdigställa flotten inför
sjösättningarna.

Lennarth Karlsson föreslår att LBS ska införa möjligheten att vara stödmedlem, alltså ett medlemskap med lägre
avgift för ”icke aktiva”. Styrelsen får årsmötets uppdrag att utreda frågan och återkomma till höstmötet med
besked.
15. Avslutning
Då inget mer fanns att behandla, tackade ordförande Lars-Erik Blomqvist för det stora intresse som visats,
därefter förklarades årsmötet avslutat. Avslutningsvis serverades kaffe med bröd.

Vid protokollet

Justeras

Thomas Eggers sekr.

Lars – Erik Blomqvist ordf.

Justeras:

Bo Nordwander

Mikael Malmborg

