Protokoll fört vid årsmöte med Lyckeby Båtsällskap i Mariagården,
Lyckeby den 9 mars 2011.
1. Årsmötets öppnande
Ordförande Lars-Erik Blomqvist hälsade välkommen till årsmötet, där ca: 35 medlemmar var närvarande.
Innan årsmötesförhandlingarna startade hölls en tyst minut för medlemmen Kalle Månsson.
2. Dagordning
Föreliggande dagordning godkändes.
3. Utlysning
Årsmötet förklarades behörigen utlyst.
4. Val av protokolljusterare
Jan Johansson och Torbjörn Nilsson valdes till protokolljusterare.
5. Presidium
Lars-Erik Blomqvist valdes till att leda årsmötet och Thomas Eggers till att föra protokollet. Till rösträknare
valdes Jan Johansson och Torbjörn Nilsson.
6. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen samt ekonomisk redogörelse för 2010 föredrogs (se bilaga 1-2). Verksamhetsberättelse
och ekonomisk redogörelse godkändes och lades till handlingarna.
7. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen upplästes av LBS revisor Bengt Hallstedt 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 2010.
9. Kostnadsersättningar
Årsmötet beslutade om kostnadsersättningar för 2011
 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
Från styrelsen förelåg ett förslag om höjd medlemsavgift med 25:- (från 175:- till 200:- för enskild medlem och
från 200:- till 225:- för familjemedlemskort) dessutom föreslår styrelsen att kvadratmeterpriset höjs med 5:- (från
30:- till 35:-/ kvm). Orsaken till höjningen är att styrelsen vill kunna avsätta kapital för framtida reparationer och
underhåll på slipområdet. Dessutom aviseras eventuella avgiftshöjningar från Svenska båtunionen i samband
med en eventuell sammanslagning med Svenska seglarförbundet. Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget

11. Fastställande av medlems- och andra avgifter
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag om följande avgifter.
Med båt på slipområdet
Utan båt på slipområdet








Inträdesavgift:
150:150:Anläggningsavgift:
75:0:Medlemsavgift,enskild:
200:200:Medlemsavgift, familj:
225: 225: Medlemsavgift, ungdom
75:75:Slipavgift:
35:- 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:
Ordförande för år 2011-2012
Slipförman för år 2011-2012
Styrelseledamot för år 2011-2012
Styrelseledamot för år 2011-2012
Styrelseledamot för år 2011-2012
Styrelsesuppleanter för år 2011
Revisor för år 2011-2012
Revisorsuppleanter för år 2011
Ombud till Blekinge Båtförbund för år 2011
Ledamot i Båtsam för år 2011
Ersättare, Båtsam för år 2011
Ombud för radio/sjösäkerhet 2011
Valberedning för år 2011

Lars-Erik Blomqvist
Lars Olsson
Stefan Frisell
Jan Åke Nilsson
Bo Pettersson
Mikael Malmborg
Torbjörn Nilsson
Bengt Hallstedt
Bo Nordwander
Lars-Olof Ketzenius
Ola Branje
Lars-Erik Blomqvist
Uppdras åt styrelsen att utse
Lars-Erik Blomqvist
Jan O Ekstrand
Lars Danielsson
Conny Törnström

omval
fyllnadsval
omval
omval
nyval
omval
nymval
omval
omval
omval
nyval
omval
omval
omval
omval
omval

14. Rapporter
Ordförande L-E Blomqvist rapporterade angående öppningstider för Hasslöbron under sommarmånaderna att
beslutet hos trafikverket, som nu hanterar dessa frågor, är i enlighet med förslag från båtorganisationerna. Vidare
rapporteras att sjösportlägret kommer att genomföras i vecka 30 på Skönstavik, en funktionärskonferens kommer
att hållas av Blekinge båtförbund den 26/3 2011. Samtal pågår inom Svenska båtunionen om en sammanslagning
med Svenska seglarförbundet. Frågan är under utredning och beslut väntas under året.
Den 21 maj kommer en ”årensning” att genomföras och i år sker detta endast i Lyckebyån, eftersom städning på
öarna i närheten stör fågellivet.
Lars Olsson rapporterar att det den 7 maj kommer att anornas ”Vattendagen” vilket innebär att föreningar och
organisationer som verkas utmed Lyckebyån ska presentera sin verksamhet för allmänheten. Årsmötet samtycker
till LBS medverkan och styrelsen får i uppdrag att sammanställa och presentera LBS på lämpligt sätt.
15. Övriga frågor.
Årsplanen med bl. a. sjösättning och övriga aktiviteter presenterades och godkändes av årsmötet.
Stefan Anderson frågar om tillgång till nycklar för medlemmar som inte har båt på slipområdet. Avsikten är att
kunna lägga till vid servicebryggan och kunna utföra smärre arbeten och att kunna tanka vatten. Ordförande
svarar att när nycklar finns tillgängliga kan även medlemmar utan båt på området kvittera ut en nyckel mot
deponeringsavgift.
Affe Nilsson påpekar att rälsen strax under vattenytan i ån är skadad och behöver repareras för att tunga båtar
inte ska fastna. Reparationen måste ske vid lågvatten och styrelsen får i uppdrag att ordna detta.

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
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Thomas Eggers sekr.

Lars–Erik Blomqvist ordf.
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Jan Johansson

Torbjörn Nilsson

