
 

Protokoll fört vid årsmöte med Lyckeby Båtsällskap i Mariagården, 

Lyckeby den 11 mars 2010. 
 

1. Årsmötets öppnande 

Ordförande Lars-Erik Blomqvist hälsade välkommen till årsmötet, där ca: 30 medlemmar var närvarande. 

 

Innan årsmötesförhandlingarna startade informerade Kennet Gyllensting från Karlskrona kommun om ”Blekinge 

arkipelag”. Sedan hösten 2006 pågår arbetet med att bilda ett biosfärområde i Blekinges skärgårds- och 

kustlandskap. Biosfärområden är modellområden där syftet är att naturen, den biologiska mångfalden och 

kulturarvet kan bevaras. Samtidigt ska social och ekonomisk utveckling med lokal förankring gynnas.  

Biosfärkandidatområdet drivs i samverkan mellan Karlshamn, Karlskrona och Ronneby kommuner samt 

Länsstyrelsen Blekinge. 

 

2. Dagordning 

Föreliggande dagordning godkändes. 

 

3. Utlysning 

Årsmötet förklarades behörigen utlyst. 

 

4. Val av protokolljusterare 

Bo Nordwander och Marty Jonsson 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 Marty Jonsson. 

 

6. Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen samt ekonomisk redogörelse för 2009 föredrogs (se bilaga 1-2). 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 (Bilaga 3). 

 

8. Ansvarsfrihet 

I enlighet med revisorernas förslag beviljades enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för 2009. 

 

9. Kostnadsersättningar 

Årsmötet beslutade om kostnadsersättningar för 2010 

 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 får 

ersättning för verifierade utlägg 

 

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:  150:-  150:-  

 Anläggningsavgift:  75:-    0:- 

 Medlemsavgift,enskild: 175:-  175:-  

 Medlemsavgift, familj: 200: -  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 2010-2011  Jan Johansson  nyval 

Slipförman för år 2009-2010  Lars Olsson  fyllnadsval 

Styrelseledamot för år 2010-2011 Thomas Eggers  omval 

Styrelseledamot för år 2010-2011 Jan-Olof Ekstrand omval 

Styrelseledamot för år 2010-2011 Peter Degerskär  nyval 

Styrelseledamot för år 2010  Patrik Andersson fyllnadsval 

Styrelsesuppleanter för år 2010  Mikael Malmborg nyval 

   Kent Nilsson  omval 

Revisor för år 2010-2011  Roger Andersson nyval 

Revisorsuppleanter för år 2010  Bo Nordwander  omval 

   Lars-Olof Ketzenius omval 

Ombud till Blekinge Båtförbund för år 2010 Ola Branje  nyval 

   Lars-Erik Blomqvist omval 

Ledamot i Båtsam för år 2010  Uppdras åt styrelsen att utse  

Ersättare, Båtsam för år 2010  Lars-Erik Blomqvist omval 

Ombud för radio/sjösäkerhet 2010 Jan O Ekstrand  omval 

Valberedning för år 2010  Lars Danielsson  nyval 

Conny Törnström  omval 

 

 

14. Rapporter 

Ordförande L-E Blomqvist rapporterade angående belysningen vid Ringöbron, att påpekanden har gjorts från 

LBS och att det kan vara åtgärder på väg. Bland annat har begärts att viss belysning flyttas från uppströms bron 

till att lysa även nedströms bron. 

Vidare rapporterar ordförande angående avtalen för bryggorna i Lyckebyån att dessa är klara med vissa 

höjningar. Dock har det påpekats att båtorganisationerna inte varit inbjudna till samtalen.  

 

Ordförande informerade om att det idag finns 209 medlemmar i LBS, vilket är en bra siffra för en lokal 

båtorganisation. 

Vidare rapporteras att vaktgörningen får stöttning av bl. a Brukshundklubben o Kennelklubben, vilket kan ses 

om en direkt uppmaning till LBS medlemmar att ställa upp i vaktgörningen. 

 

Den 29 maj kommer en ”årensning” att genomföras i samband med Karlskrona kommuns städdag. 

 

15. Övriga frågor. 

Årsplanen med bl. a. sjösättning och övriga aktiviteter presenterades och godkändes av årsmötet. 

 

 

 

 

 



16. 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    Marty Jonsson 

 

 

 

 


