
 

Protokoll fört vid årsmöte med Lyckeby Båtsällskap på LBS 

båtuppläggningsplats, Lyckeby den 2 juni 2020. 
 

1. Årsmötets öppnande 

Ordförande Joachim Hallor hälsade välkommen till det framflyttade årsmötet, som genomfördes utomhus med 

hänsyn till den rådande Covid-19 pandemin och förklarade mötet öppnat, där ca: 15 medlemmar var närvarande.  

 

2. Dagordning 

Föreliggande dagordning godkändes. 

 

3. Utlysning 

Årsmötet förklarades behörigt utlyst. 

 

4. Val av protokolljusterare 

Kenny Svensson och Stefan Frisell valdes till protokolljusterare. 

 

5. Presidium 

Joachim Hallor valdes till att leda årsmötet och Thomas Eggers att föra protokollet. Till rösträknare valdes 

Kenny Svensson och Stefan Frisell. 

 

6. Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen samt ekonomisk redogörelse för 2019 föredrogs (se bilaga 1). Ordförande Joachim 

Hallor redovisade budgetutfall för 2019 och konstaterade att LBS gör ett överskott på ca; 32.000:-. Budget för 

2020 presenterades där inga större renoveringar är planerade Verksamhetsberättelse, budgetutfall för 2019,  

budget för 2020 och ekonomisk redogörelse godkändes och lades till handlingarna. 

 

7. Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen upplästes av LBS revisor Stefan Frisell 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 2019. 

 

9. Kostnadsersättningar 

Årsmötet beslutade om kostnadsersättningar för 2020 

 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 

Förslag från styrelsen om att förstärkas styrelsen med ytterligare en styrelsesuppleant. Årsmötet beslutade i 

enlighet med förslaget. 

 

 

 



11. Fastställande av medlems- och andra avgifter 

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för 2020 och årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag, enligt 

följande 

  Med båt på slipområdet Utan båt på slipområdet 

 Inträdesavgift:  150: -  150: -  

 Medlemsavgift, enskild: 275: -  200: -  

 Medlemsavgift, familj: 300: -  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 betalas. 

 

12. Nominering 

Nominering av kandidater till uppdrag i sällskapet förklarades avslutad. 

 

13. Val av ledamöter 

Årsmötet valde enligt följande: 

Styrelseledamot/Slipförman för år  2020–2021 Jan-Olof Ekstrand omval 

Styrelseledamot/sekr. för år   2020–2021 Thomas Eggers  omval 

Styrelseledamot för år   2020–2021 Conny Jensen  omval 

Styrelseledamot/kassör för år   2020–2021 Lennart Wahlberg omval 

Styrelseledamot för år  2020–2021 Peter Nilsson  omval 

Styrelseledamot  för år  2020 Kenny Svensson nyval/kompl 

Styrelsesuppleant för år   2020 Ola Augustsson allor omval 

Styrelsesuppleant för år  2020 Johan Georgsson nyval 

Styrelsesuppleanter/Register och Webbansvarig  2020 Lars-Erik Blomqvistllor omval 

Revisor för år    2020–2021 Bengt Hallstedt  omval 

Revisorsuppleanter för år   2020 Lars-Olof Ketzenius omval 

   2020 Dan Svedjehäll  nyval 

Ombud till Blekinge Båtförbund för år  2020 Lars-Erik Blomqvist omval 

    Jan Johansson  omval 

Ledamot i Båtsam för år   2020 Lars-Erik Blomqvist omval 

Ersättare, Båtsam för år   2020 Lars Larsson  omval 

Ombud för sjösäkerhet   2020 Jan O Ekstrand  omval 

Valberedning för år   2020 Jörgen Jönsson   omval 

Bo Regnell   omval 

 

14. Rapporter 

L-E Blomqvist rapporterade att LBS under verksamhetsåret påpekat brister med Blekinge Båtförbunds hemsida 

och hoppas att detta ska lösas och uppdateras under året 

 

15. Övriga frågor. 

Frågan om ”kvarliggare” på grund av den rådande pandemin aktualiserades och det beslutades att styrelsen ska 

kontakta de som ännu inte sjösatt sina båtar för att få klarhet i respektive båtägares avsikt. LBS grundprincip är 

att alla båtar ska sjösättas om inte ansökan om anstånd har inlämnats 

 

16. Avslutning 

Då inget mer fanns att behandla, tackade ordförande Joachim Hallor för det stora intresse som visats, tillönskade 

alla en skön båtsommar och därefter förklarades årsmötet avslutat.  

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Thomas Eggers sekr.   Joachim Hallor ordf. 

 

Justeras: 

 

 

Kenny Svensson   Stefan Frisell 


