Protokoll fört vid årsmöte med Lyckeby Båtsällskap i Mariagården,
Lyckeby den 14 mars 2013.
1. Årsmötets öppnande
Ordförande Lars-Erik Blomqvist hälsade välkommen till årsmötet, där ca: 20 medlemmar var närvarande.
Chefredaktören för tidningen Båtliv Lars-Åke Redéen var inbjuden till årsmötet och inledde mötet med att
berätta om båtlivets förändring över tid. En förändring från långa båtutflykter till mer av dagsutflykter, som även
påverkat båtbeståndet till att det idag finns fler mindre och snabba båtar. Lars-Åke berörde även den aktuella
frågan om sammanslagning mellan seglarförbundet och SBU, där frågan ska avgöras under kommande helg i
Luleå. Vidare berördes priser på begagnade båtar där en nedgång har skett under senare tid. En båt som är äldre
än 25 år kan räkna med en nedgång på ca 50 %. Viktigt inte minst för bestämning av försäkringspremier. LarsÅke Redéen tackades för presentationen med blommor och inbjöds att delta i efterföljande kaffestund.
2. Dagordning
Föreliggande dagordning godkändes.
3. Utlysning
Årsmötet förklarades behörigt utlyst.
4. Val av protokolljusterare
Åke Falk och Magnus Robertsson valdes till protokolljusterare.
5. Presidium
Lars-Erik Blomqvist valdes till att leda årsmötet och Thomas Eggers till att föra protokollet. Till rösträknare
valdes Åke Falk och Magnus Robertsson.
6. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen samt ekonomisk redogörelse för 2012 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.
8. Ansvarsfrihet
I enlighet med revisorernas förslag beviljades enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för 2012.
9. Kostnadsersättningar
Årsmötet beslutade om kostnadsersättningar för 2013
 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 motioner hade inkommit till årsmötet

11. Fastställande av medlems- och andra avgifter
Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för 2013 och årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens enligt följande








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 2013-2014
Slipförman för år 2013-2014
Styrelseledamot för år 2013-2014
Styrelseledamot för år 2013-2014
Styrelseledamot för år 2013-2014
Styrelsesuppleanter för år 2013
Revisor för år 2013-2014
Revisorsuppleanter för år 2013
Ombud till Blekinge Båtförbund för år 2013

Ledamot i Båtsam för år 2013
Ersättare, Båtsam för år 2013
Ombud för radio/sjösäkerhet 2013
Valberedning för år 2013

Lars-Erik Blomqvist
Lennart Johannesson
Dan Svedjehäll
Magnus Robertsson
Vakant
Mikael Malmborg
Torbjörn Nilsson
Bengt Hallstedt
Bo Nordwander
Lars-Olof Ketzenius
Jan-Olof Ekstrand
Lennart Johannesson
Jan Johansson
Lars-Erik Blomqvist
Bo Pettersson
Jan O Ekstrand
Kjell Jacobsson
Conny Törnström

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

14. Rapporter
Ordförande L-E Blomqvist rapporterade angående Blekinge båtförbunds vårmöte den, där bland annat
sammanslagning mellan Svenska Båtunionen och Svenska seglarförbundet och vad som kommit fram från mötet
i Luleå ska avhandlas. Ordförande rapporterade vidare att årets sjösportläger kommer att hållas på Säljö och att
en ”Båteskadersegling” ska genomföras under sommaren, mer information kommer senare.
15. Övriga frågor.
Frågan om firmatecknare för LBS togs upp och mötet beslöt att ordförande L-E Blomqvist och kassören B
Pettersson är firmatecknare var för sig. Punkten förklarades omedelbart justerad.
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.
Justeras:

Lars–Erik Blomqvist ordf.

Åke Falk

Magnus Robertsson
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STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Lars Erik Blomqvist
Jan Åke Nilsson
Bo Petersson
Thomas Eggers
Jan Johansson
L Johannesson
Jan Olof Ekstrand
Stefan Frisell
Lars Olsson
Torbjörn Nilsson
Mikael Malmborg

ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare
slipförman
slipförman
ledamot/sjösäkerhet
ledamot
ledamot/miljöansvarig
suppleant
suppleant

SAMMANTRÄDEN, MÖTEN OCH KURSVERKSAMHET.
Förutom årsstämman har styrelsen under det gångna året hållit 5 st protokollförda
sammanträden. Ett ordinarie föreningsmöte, avhölls 2012-12-06. Vid föreningsmötet
informerades om läget för en ev sammanslagning BBF/BSF o SBU/SSF efter vad som
framkommit vid den extra Båtriksdagen. Vidare så har fortlöpande kontakt med Karlskrona
kommun hållts med anledning av Lyckebyåns båtplatser och bryggor.
EKONOMI
Beträffande sällskapets ekonomi hänvisas till kassörens bokslutsredovisning och revisorernas
berättelse.
MEDLEMSANTALET
Sällskapets medlemsantal var per den 31 december 201, 123 st enskilda medlemmar och 41 st
familjemedlemsskap.Totalt 257 personer är knutna till sällskapet. Båtbeståndet uppgår till 142
st fördelat på 22 segelbåtar och 120 motorbåtar. Tyvärr har LBS tvingats utesluta 6 st
medlemmar då de inte fullgjort sina skyldigheter gentemot sällskapet, trots flera påminnelser.
SLIPOMRÅDET
Under det gångna året har arbeten med mastskjulet utförts. Uppriktning o ny dörr mm.
En grillträff efter sjösättningsperioden lockade ett flertal medlemmar till lekar, grillning samt
invigning av det inköpta partytältet.
På bl a arbetsdagen den 10 september utfördes omfattande arbeten i glada vänners lag.
 Målat bommar, gula.
 Rostskyddat, slipvagn, staket o grind.
 Svetsat stakethörna, rostskyddat.
 Bytte slipers, uppfarten.
 Justerat gånggrind.
 Monterat lysrör, mastskjulet.
 Monterat spotlight vid mastskjulet.
 Smort slipvagn o spel.










Rullen för wire renoverad samt fyllt hålor i vägen.
Tvättat slipskjulet, algtvätt.
Kontrollerat räls i vattnet.
Inoljat nya bänkarna.
Röjt gräs vid staketet.
Mastkranen besiktigad.
Balk till gummihjulsvagn, renoverad.
Smort vändskivan.

Ärtsoppan som serverades, förtjänar som alltid ett särskilt omnämnande, dessutom kunde den
även i år serveras utomhus. Maj-Britt Lindell m fl tackas för denna insats.
Gräsklippning har skett med hjälp av privat aktör. Renhållning och övrig tillsyn av
slipområdet har skötts på frivillig väg. Övrig tillsyn gm Alfred Nilsson o Leif Svensson.
SJÖSÄTTNINGAR, UPPHALNINGAR, MM.
Vårens sjösättningar fick i vanlig ordning justeras efter rådande väderförhållande men alla
båtar som skulle sjösättas kom till sitt rätta element förr eller senare. Dock måste påpekas att
bättring infunnit sig att följa det datum för sjösättning som man satt upp sig för. Höstens
upphalningar inträffade lör- och söndagar under tiden 2012-09-15 -- 10-20, med som vanligt
ansvariga från styrelsen vid varje upphalningstillfälle.
Dock var det så att en båt inte togs upp då vederbörande blev skadad vid båtbranden invid
1852/Preem. Har dock sin plats kvar.
Måste påpekas att det i samband med slipdragning är obligatoriskt med närvaro och medhjälp
under hela dagens arbete. Alfred Nilsson har ställt upp som mentor för såväl nya som gamla
slipförmän, vilket han skall ha en eloge för.
Viss pallning som ex. Tyresöbocken innebär höga och tunga lyft för de mannar som deltar vid
slipdragningen. Vilket föranledde att någon ”Icke spårbåt” blev omflyttad till ”Spårplats”. JO
Ekstrand o L Olsson håller på att se huruvida nyinköpta hjälpmedel skall användas för att
underlätta o säkra besvärliga lyft. De nya stödbockarna har visat sig fungera mycket bra med
tanke på personsäkerheten.
Antalet upplagda båtar är: 29 st spårbåtar (därav 1 st anstånd) och 35 st icke spårbåtar
Kölistan för plats på området upptar 9 st spårbåtar och 4 st för icke spårbåtar.
2 st båtar har anstånd.
BÅTSAM
Sällskapet har genom Lars Erik Blomqvist varit representerat i Båtsam. I det av Båtsam
utsedda Båtrådet ingår Lars Erik Blomqvist.
BLEKINGE BÅTFÖRBUND
Sällskapet har genom Lars Erik Blomqvist och Ola Branje representerat i Blekinge
Båtförbund. Sällskapet representerades gm L Blomqvist vid BBF:s funktionärsträff i mars.
BBF:s sjösportläger i juli samlade stort deltagareantal på Tjärö.

SLUTORD
Under det gångna året upplevde vi ännu en blekingsk båtsommar. Sol, bad och sköna turer
både till lands och till sjöss. Ordningen med gräsklippare är något som styrelsen tycker
fungerat bra men det är Alfreds förtjänst som stått för service. Något som även under gångna
säsongen blev än mindre lyckat, var vakthållningen runt åns båtplatser som inte tycks tilldra
sig något intresse att deltaga i.
Ett mindre antal personer än tidigare offrade ändå sin fritid för att minska skadegörelse och
stölder mm från sina och andras båtar. För att lättare bevaka området så har LBS med
Affärsverkets hjälp bytt till nya lampor i Vår belysningsstolpe på området samt sagt upp
avtalet för belysningen vid gånggrinden. Den nya armaturen är kopplad mot vårt befinliga nät.
Årensningen bidrog till att Vi fick bort 2 st containers med skräp ifrån åns stränder. Vi
kommer för LBS del att fortsätta med detta miljöengagemang som tyvärr behövs.
Klubbstugan har besökts av både medlemmar och icke medlemmar, främst på
tisdagsförmiddagar då kaffe och annat funnit tillhands. Leif ”Postis” Svensson har skött
klubbmästarrollen. Något inbrott i båtarna på land har Vi varit förskonad ifrån. Tack o lov.

Styrelsen tackar för gott samarbete och kamratskap, för insatser av olika slag och för det
förtroende, som visats under året samt ställer vi härmed våra platser till förfogande
Lyckeby i mars 2013
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Lyckeby Båtsällskaps
Bokslut 2012
BEHÅLLNING VID ÅRETS BÖRJAN:
KASSA
Kortfristig skuld
Slipkassa
POSTGIRO

953 kr
0 kr
390 kr
227 669 kr

229 012,00 kr

3 845 kr
75 412 kr
3 712 kr
2 896 kr

85 865,00 kr

INKOMSTER
Intäckter från möte samt förbund 3230, 3120,
Medlemsavgifter 3010
Bidrag räntor 3910
Telefon Vimp, nyck o dek 3950

UTGIFTER
Nyanskaffning, underhåll 6010
Inköp varor till försäljning 4210,4020,7110
Medlemsavgifter 4010
Tfn, El o renhållning 4220, 6020
Kurser sammanträde resor 5110
Bidrag, räntekostn 7030
Porto skrivmatrl 6510,6070,4230
Arrende skatt och försäkring 6050, 6060

7 909 kr
12 125 kr
13 350 kr
15 512 kr
3 603 kr
0 kr
4 778 kr
1 985 kr
59 262,00 kr

Årets resultat

26 603,00 kr

BEHÅLLNING VID ÅRETS SLUT:
KASSA
Slip Kassa
Kortfristig skuld
POSTGIRO

1 334 kr
105 kr
0 kr
254 176 kr

255 615,00 kr

