
 
 

 

Protokoll fört vid Lyckeby Båtsällskaps föreningsmöte.  

Mariagården den 26 november 2009 kl 1900. 

 

1. Mötets öppnande 

Mötet inleddes med parentation över medlemmen Nils-Erik Håkansson. Därefter hälsade 

ordföranden Lars-Erik Blomqvist ca: 35 medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen upplästes, godkändes och fastställdes. 

 

3. Mötets behöriga utlysande. 

Mötet förklarades behörigt utlyst. 

 

4. Val av protokolljusterare/rösträknare. 

Mötet valde Åke Falk och Lars E Danielsson att justera mötets protokoll. 

 

5. Val av presidium. 

a) Till ordförande valdes Lars Erik Blomqvist. 
b) Till sekreterare valdes Thomas Eggers 
 

 



6. Rapporter 

a) Kassören Stefan Frisell lämnade ekonomisk rapport, och konstaterar att det vid 
denna tid är relativt välfyllt i kassan och just nu finns där ca: 160 000:-. Bland de 
större utgifterna som löpt under året hör medlemsavgifter till båtförbundet med ca: 
14 000:-, elkostnader ca: 21 000:- och upprustningsarbeten på arbetsdagen 15 000:- 

 

b) Rapport över utförda arbeten under arbetsdagen, där kontinuerligt underhållsarbete 
utfördes och där bland annat mastskjulet riktades och säkrades. Besiktning av rälsen 
visade att byten är nödvändiga i delen som går ut i ån. Rapporteras vidare att 
drivremmar har bytts på slipspelet. Tyvärr levererade inte Karlskrona kommun det 
utlovade virket till mastkransbryggan, därför får detta arbete anstå till kommande år. 

 

c) Ordförande rapporterade att båtturism i hela Blekinge har diskuterats mellan 
kommunernas turistchefer. Tankar finns om att lansera Blekinge skärgård mer aktivt 
som turistmål 
 

d) Länsförsäkringar, polisen m.fl. arbetar för att förhindra stölder och skadegörelse. 
Ordförande framhåller att LBS bör intensifiera arbetet med vaktgång under 
sommarmånaderna. 
 

e) Ett förslag om att momsbelägga föreningslivet i föreningar med en omsättning över 
250 000:-. Båtförbundet bevakar frågan och återkommer med råd till 
medlemsföreningarna. 
 

f) Ordförande informerar vidare om att försäkringsbolagen rekommenderar fastlåsning 
av båtar, trots att detta kan innebära fara i samband med brand ombord. 
 

g) Båtfirmor erbjuder märkning av båt och motor till ett pris av 1 200:- till 1 400:-. 
Utrustning för märkning kan köpas för 3 000:- av ex. båtklubbar, som i så fall kan 
erbjuda märkning till ett lägre pris.  
 

h) Ordförande påpekar att det i samband med slipdragning är obligatoriskt med närvaro 
och medhjälp under hela dagens arbete. Om detta inte fungerar så blir det kanske 
nödvändigt med begränsningar i antalet slipdragningar per dag. Affe Nilsson påpekar 
att viss pallning som ex. Tyresöbocken innebär höga och tunga lyft för de mannar 
som deltar vid slipdragningen. 
 

i) Ordförande rapporterar slutligen kring förslaget om körkort på sjön. Sju meter båt, 
sju knops fart och 15 års ålder kommer antagligen att bli det som kräver ”körkort” 
2011 – 2014 har man på sig att klara ut sin nautiska kompetens. För båtar med en 
möjlig fart över 25 knop kommer ett särskilt högfartsintyg att krävas. 
 



7. Övriga och nya frågor 

Conny Törnström som under ett flertal år arbetet i klubbens valberedning tar upp frågan om 

att fler yngre medlemmar tar ansvar för det kollektiva arbetet i LBS. 

Rolf Pettersson frågar om LBS har något avtal med någon firma angående service och 

kontroll av brandsläckare. Styrelsen ska undersöka den möjligheten och om det kan finns 

någon billig och säker variant. 

Kent Nilsson frågar om säsongskort för rabatterade hamnavgifter för kommunens hamnar i 

skärgården. Ordförande rapporterar att frågan har diskuterats i Båtrådet. Möte är på gång 

inom kort och därefter kan besked ges. 

Belysningen under och utanför broarna över ån är fortsatt ett problem. Styrelsen ska 

kontakta kommunen angående nämnda problem. 

Rapporteras att nya bryggavtal är på gång ut till bryggarrendatorerna. 

 

8. Avslutning. 

Avslutningsvis bjöds på intressant filmförevisning från sjösättning och torrsättning samt 

kappsegling ”onsdagssegling” från 70-talet filmad av bl.a Elmberg och sammanställd av Kjell 

Jacobsson m. fl. Under filmerna serverades det kaffe, fralla o kakor samt sedvanligt lotteri 

med fina priser. 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 

 

Vid protokollet:   Justeras 

 

 

Thomas Eggers   Lars Erik Blomqvist  

Sekr    Ordf 

 

Justeras    Justeras 
 

Åke Falk    L E Danielsson 

Justeringsman   Justeringsman 


