
  

Protokoll fört vid årsmöte med Lyckeby Båtsällskap i Mariagården, 

Lyckeby den 30 mars 2017.  
  

1. Årsmötets öppnande  

Ordförande Lars-Erik Blomqvist hälsade välkommen till årsmötet och förklarade mötet öppnat, där ca: 25 

medlemmar var närvarande. 

En tyst minut hölls för att hedra minnet av Kurt Lindell som avlidit 2017-02-21   

2. Dagordning  

Föreliggande dagordning godkändes.  

  

3. Utlysning  

Årsmötet förklarades behörigt utlyst.  

  

4. Val av protokolljusterare  

Torbjörn Nilsson och Conny Törnström valdes till protokolljusterare.  

  

5. Presidium  

Lars-Erik Blomqvist valdes till att leda årsmötet och Lars Larsson till att föra protokollet. Till rösträknare valdes 

Torbjörn Nilsson och Conny Törnström. 

  

6. Verksamhetsberättelse  

Verksamhetsberättelsen samt ekonomisk redogörelse för 2016 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.  Bil. 3 

  

8. Ansvarsfrihet  

I enlighet med revisorernas förslag beviljades enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för 2016.  

  

9. Kostnadsersättningar  

Årsmötet beslutade om oförändrade kostnadsersättningar för 2017  

• 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 2017 och årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag, 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 betalas.  

  

12. Nominering  

Nominering av kandidater till uppdrag i sällskapet förklarades avslutad.  

  

13. Val av ledamöter  

Årsmötet valde enligt följande:     

Ordförande för år     2017-2019 Joachim Hallor  nyval  

Styrelseledamot/Slipförman för år   2017-2018  Jan-Olof Ekstrand  1 år kvar  

Styrelseledamot för år     2017-2018  Thomas Eggers   1 år kvar  

Styrelseledamot för år     2017-2018  Peter Nilsson    1 år kvar  

Styrelseledamot för år     2017-2018  Lars Olsson    1 år kvar  

Styrelseledamot för år     

Styrelseledamot för år                                                                                                                        

2017-2019    

2017-2019             

Bo Pettersson 

Lars Larsson                                 

omval 

nyval 

Kassör för år                  2017-2019 Jenny Karlsson nyval 

Styrelseledamot för år 2017-2018 Lennart Wahlberg 1 år kvar 

Styrelseledamot/Slipförman för år  2017-2019  Jan Johansson   omval  

 

Styrelsesuppleant för år    2017-2018  Lars-Erik Blomqvist  nyval  

Styrelsesuppleanter för år     2017-2018  Torbjörn Nilssonallor  omval  

Revisor för år      2017-2019 Åke Denebo omval 

Revisor för år      2016-2017  Bengt Hallstedt   omval  

Revisorsuppleanter för år     2017-2018  Karl-Erik Olsson   omval  

        Lars-Olof Ketzenius  omval  

Ombud till Blekinge Båtförbund för år   2017-2018  Lars-Erik Blomqvist  omval  

        Jan Olof Ekstrand  omval  

        Jan Johansson   omval  

Ledamot i Båtsam för år     2017-2018  Lars-Erik Blomqvist  omval  

Ersättare, Båtsam för år     2017-2018  Bo Pettersson    omval  

Ombud för radio/sjösäkerhet     2017-2018  Jan O Ekstrand   omval  

Valberedning för år     2017-2018  Claus Holmqvist   omval  

  Bo Regnell     omval  

  

14. Rapporter  

Ordföranden L-E Blomqvist rapporterade från Båtsams årsmöte där kommunens nye hamnchef och kommunens 

planchef deltog. Informerades bl.a. om pågående arbete med planering av områdena Rosenholms Udde, 

Lorentsberg och Västra Mark vilket bl.a. påverkar klubbarna förutsättning för vinterförvaring av båtar i 

klubbregi. Båtsam har därvid framfört båtklubbarnas synpunkter till kommunen så att vinteruppläggning även 

fortsättningsvis kan bedrivas ideellt via båtklubbar. Vidare informerades att Tallebryggans Båtklubb avvecklas 

under året eftersom det inte längre finns förutsättningar för båtklubbsverksamhet vid Stadsmarinan. Bryggorna 

är kommunaliserade, det saknas tillgång till föreningslokal, uteplats, toaletter och sophantering. All 

kappseglingsverksamhet vid stadsmarinan är avvecklad. 

 

15. Övriga frågor.  

Inga övriga frågor togs upp. 



 

16.Avslutning. 

Årsmötet beslutade utse Alfred Nilsson till hedersmedlem.  Avgående funktionärer avtackades med blommor. 

Då inget mer fanns att behandla, tackade ordförande Lars-Erik Blomqvist för det stora intresse som visats, 

tillönskade alla en skön båtsommar och därefter förklarades årsmötet avslutat. Avslutningsvis serverades kaffe 

med bröd.  

  

Vid protokollet      Justeras  

  

  

Lars Larsson sekr.      Lars–Erik Blomqvist ordf.  

  

Justeras:  

  

  

Torbjörn Nilsson        Conny Törnström  
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LYCKEBY BÅTSÄLLSKAP 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

FÖR 

2016  



STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 
 

Lars Erik Blomqvist  ordförande 

Jan Olof Ekstrand  vice ordförande 

Bo Petersson   kassör 

Thomas Eggers  sekreterare 

Jan Johansson   slipförman 

Jan Olof Ekstrand  ledamot/slipförman 

Peter Nilsson   ledamot 

Dan Svedjehäll  ledamot 

Lars Olsson   ledamot/miljöansvarig 

Lennart Wahlberg  ledamot 

Torbjörn Nilsson  suppleant 

Joakim Hallor  suppleant 

 

 

SAMMANTRÄDEN, MÖTEN OCH KURSVERKSAMHET. 

 

Förutom årsstämman har styrelsen under det gångna året hållit 5 st protokollförda 

sammanträden, 2016-02-16, 05-24, 08-17, 10-13 och 11-25 samt ett tfn-möte med AU.  Ett 

ordinarie föreningsmöte, avhölls 2016-03-19 samt ett allmänt föreningsmöte 2016-11-24. 

Vidare så har fortlöpande kontakt med Karlskrona kommun hållts med anledning av 

Lyckebyåns båtplatser och bryggor. Sällskapet har under året tecknat ett avtal med 

kommunen angående vårt arrende och nu gäller det för 10 år och förlängs med 5 år om det 

inte sägs upp. Uppsägningstiden är 1 år. Hyran indexregleras. 

Vi har också till kommunen skickat in Vårt förslag till det förslag till planprogram för 

Lyckeby centrum. Svaret finns att tillgå på hemsidan, utan dator via ordf..  

  

EKONOMI 

 

Beträffande sällskapets ekonomi hänvisas till kassörens bokslutsredovisning och revisorernas 

berättelse. 

 

MEDLEMSANTALET 

 

Sällskapets medlemsantal var per den 31 december 2016, 104 st enskilda medlemmar och 39 

st familjemedlemsskap.Totalt 231 personer är knutna till sällskapet. Båtbeståndet uppgår till 

119 st fördelat på 18 segelbåtar och 101 motorbåtar.  

 

SLIPOMRÅDET 

 

Under det gångna året har inga större arbeten utförts utan varit mer av tillsynskaraktär. På bl 

a arbetsdagen den 3 september utfördes omfattande arbeten. Ett 25-tal medlemmar deltog. 

Medtagna och leasade grästrimmers gjorde att slipområdet blev i stort av med allt ogräs och 

fritt längs efter stängslet. Taket till containern fick efter en storm bytas ut genom Kjell 

Karlssons försorg. Ett stort tack.  

 



 Rensning av ogräs längs rälsen, ”pallningsområdet”.  

 Rensa med trimmers runt byggnader, staket, området vid flotten. 

 Rensa i ån vid sidan om rälsen. 

 Uppsmörjning av slipspel, vagnar och vändskiva.  

 Uppkoppling av vattenslangar, Kontroll av kranar. 

 Byte av tak på containern. 

 Provkörning, smörjning o kontroll av slipvagn. 

 Kontroll av rälsens bultförband uti vattnet. 

 Mastkran besiktigas o smörjes. Protokollförs. 

 Vägbana utanför staket. Justera hål i asfalt mm. 

 El-kontroll av anläggningen. 

 

Ärtsoppan som serverades, förtjänar som alltid ett särskilt omnämnande, dessutom kunde den 

även i år serveras utomhus. Maj-Britt Lindell m fl tackades för denna insats med en 

blomstercheck till jul. 

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. 

På arbetsdagen gratulerades Alfred med ett hedersmedlemskap o tillhörande present. Skall 

formellt utses kommande årsmöte. 

 

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. Höstens upphalningar 

inträffade lör- och söndagar under tiden 2016-09-10 -- 10-15, med som vanligt ansvariga från 

styrelsen vid varje upphalningstillfälle. 

Måste påpekas att det i samband med slipdragning är obligatoriskt med närvaro och medhjälp 

under hela dagens arbete. Alfred Nilsson har ställt upp för såväl nya som gamla slipförmän, 

vilket han skall ha tack för.  

Utvärdering trailerplatserna har gjorts och LBS kommer fortsättningsvis erbjuda denna 

möjlighet. 

Nya båtlyften har underlättat för de tyngre båtarna speciellt de utanför spåret  

 

Antalet upplagda båtar är: 28 st spårbåtar och 30 st icke spårbåtar varav 5 st på trailer.. 

Kölistan för plats på området upptar 6 st spårbåtar. Inga anstånd. 

 

BÅTSAM 

 

Sällskapet har genom Lars Erik Blomqvist varit representerat i Båtsam. I det av Båtsam 

utsedda Båtrådet ingår Lars Erik Blomqvist. 

Båtsam har haft ett antal möten där största arbetsbördan har varit att stötta 

Veteranbåtsklubben för att vara kvar i egen regi på Rosenholms udde. Frågan har också 

dryftats i Båtrådet och där lyckats med att få skrivet att områdets karaktär skall vara marin. 

Hem1 har dragit tillbaka sin etablering därute. Lorentsbergs slipområde kommer att bebyggas 

och i samband därmed så kommer en ny uppställningsplats på gamla skjutbaneområdet på 

Västra mark iordningställas. Båtsam föreslår därmed att friställa markyta på Rh för att där 

möjliggöra uppställningsplats för större o djupgående båtar i klubbregi. Skjutbanan kan då 



främst användas av båtar med mindre djupgående och på så sätt slippa djupare muddring för 

rännan in till platsen.  

 

BLEKINGE BÅTFÖRBUND 

 

Sällskapet har genom Lars Erik Blomqvist, JO Ekstrand och Jan Johansson representerat i 

Blekinge Båtförbund.  

BBF:s sjösportläger i juli samlade stort deltagareantal på Tjärö under en ny ungdomledare. 

Vidare så har BBF inte levt upp till det goda rykte som tidigare varit öppenhet o 

tillmötesgående. Dålig insyn i verksamheten, felaktiga utskick som inte rättats till och allmän 

oreda vb skrivelser mm.Det med kursiv stil är min(ordf.) personliga uppfattning. 

 

SLUTORD 

 

Under det gångna året upplevde vi ännu en båtsommar. Sol, bad och sköna turer både till 

lands och till sjöss. Varvat med mycket blåst frampå höstkanten. Vad tråkigt är så finns i 

nuläget ett förslag att Tallebryggans BK kommer att upphöra. Efter långa o många 

förhandlingar kommit till ”vägs ände” då inga andra alternativ eller initiativ finnes. Denna 

klubb som med sitt engagemang i sjösportens Karlskrona såg till att Gästhamnen i klubbregi,  

många år sågs som komunens pärla. Efter ett antal års ”uppförsbacke” gav man upp att 

försöka bibehålla det goda renomméet. Utan stöd ifrån de styrande går det inte bedriva 

verksamhet när man i princip blir bortkörd pga avsiktligt höjda arrenden mm.. För övrigt 

inför 2017 är fjolårsentreprenören uppsagd och ingen syns vilja ta över. Troligtvis blir det i 

kommunal regi (turistbyrån?). På gott eller ont. 

Årensningen bidrog till att Vi fick bort 1 st containers med skräp ifrån åns stränder. Vi 

kommer för LBS del att fortsätta med detta miljöengagemang som tyvärr behövs. LBS har 

kollat upp om möjlighet att installera VoA på området. Detta visade sig bli för dyrt och inte 

hållbart med tanke på bygglov, anslutningar mm. Allmäna mötet tyckte som styrelsen då 

ingen annan info fanns att få pga utebliven närvaro. 

Klubbstugan har besökts av både medlemmar och icke medlemmar, främst på 

tisdagsförmiddagar då kaffe och annat funnit tillhands. Leif ”Postis” Svensson har skött 

klubbmästarrollen.  

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 2017 

 

 

Lars Erik Blomqvist  Thomas Eggers Lennart Wahlberg 

 

 

Bo Petersson   Lars Olsson   Dan Svedjehäll 

   

 

Jan-Olof Ekstrand   Jan Johansson Torbjörn Nilsson

  

  

Joakim Hallor   Peter Nilsson  
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Ekonomisk redovisning 2016  

30 mars 2017. 
 

INTÄKTER. 

 

    2016  2015 
Medlemsintäkter.  68640,57  70662,73 

Verksamhetsbidrag förbund mm  500  500  

Försäljning   100  1480 

Ränteintäkter  0  0 

Övriga intäkter  3868  330 

Summa intäkter  73953,57 kr 72972,73 kr 

 

KOSTNADER. 
• Lokalhyra   1000  

• Kontorsutrustning mm  1850 

• Telefon Porto   2553 

• Bankkostnader   831  

• Medlemsavgifter  12994  

• Uppvaktningar   887 

• Styrelsearvoden   950 

• Möteskostnader   462 

• Hemsida   362 

• Försäkringar   1524 

• Övriga kostnader  6718  
• Fastighets/slipunderhåll  28137  

• Elkostnader   12080  

• Vattenkostnader   2232  

• Arrendekostnader  150 

• Skattekostnader   152 

Totala kostnader   72883 kr     (2015, 52537kr)

  

Balansräkning. 
• Kassa   296  

• Slipkassa   473  

• Bank    281592 

• Sa tillgångar   282362 kr 

•  

Räkenskapsperiodens res  1070 kr 



Ekonomiska förändringar/risker inför 2017/18 
(Avgifter till LBS fastställs på årsmöte.) 

 

 Höjt kommunalt arrende (from 2018) 

 Momsskyldighet för klubben (flera  båtklubbar i konflikt med 

skattemyndigheten) ? 

 50.000 i kostnader generell kostnadsökning (2%) 1000:-. 

 

Angående resultat 2017. 

Följande investeringar diskuteras: 

 

 Mastskjul bör renoveras 

 Mutterdragare till skruvarna på slipvagnen bör införskaffas. 

 

För att nå ett ”0” resultat och med bibehållen intäktsnivå bör investeringar i 

slipområdet begränsas till ca 25.000 under 2017 såvida vi inte skall ta av vårt 

kapital. 

Det är viktigt att slipområdet är fullbelagt. Det finns möjlighet att ta in 

ytterligare båtar vid sidan om spåret. 

 

Framtida investeringar/risker. 

 
• Miljöplatta/ övriga miljöinvesteringar för omhändertagande av 

bottenfärger (liten risk) 

• Toatömning (liten risk) 

• Sliputrustning, Investeringar för att underlätta slipverksamheten (upplever 

allt sämre ryggar hos medlemmarna). 
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