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Protokoll fört vid allmänt föreningsmöte i Mariagården den 14 

november 2019 kl 1900.  
  

1. Mötets öppnande  

Ordförande Joachim Hallor hälsade medlemmarna (12) 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 Ola Augustsson att justera mötets protokoll.  

5. Val av presidium.  

a) Till ordförande valdes Joachim Hallor.  

b) Till sekreterare valdes Lars Larsson 

6. Rapporter  

 

Kassören har meddelat förhinder men lämnat information om att klubbens ekonomiska ställning 

är god med ca 350 000 kr i tillgångar på banken. Ordföranden erinrar om att 250 000 kr av dessa 

är avsatta i budgeten för underhållsinsatser. Anslaget utgör också reserv för eventuella behov av 

miljöinsatser. 
 

Informerades från arbetsdagen 7 september. Framkom att arbetsdagen blev bra och att fler 

medlemmar än vanligt deltog. Rälsen till den del av slipen som ligger under vatten är ännu inte 

inspekterad men det är på gång. Behovet av dykarinsats håller på att lösas. Vidare framkom att 

balkarna på slipvagnen skall bytas inför nästa säsong. Uppdraget är påbörjat. Vidare informerades 

om asfalteringen av vägen utanför klubbens område. Arbetet gick mycket bra och bekostades av 

kommunen.  

  

 

7. Övriga och nya frågor.  

 

• Ordföranden gick igenom verksamhetsplanen och tider för olika aktiviteter bland annat årsmötet 

2020 som är inplanerat 26 mars. 

• Med kallelsen till dagens möte finns ett preliminärt förslag till sjösättningsdagar 2020. 

Ordföranden aktualiserar behovet av sjösättningar senare under maj månad. Reservdagar 
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diskuteras. Efter ingående diskussion beslutade allmänna mötet att uppdra åt styrelsen att 

återkomma med slutligt förslag till sjösättningsdagar till årsmötet i mars 2020.  

• Reglerna för uppdragning och förvaring av trailerbåtar diskuterades. Framkom att det finns behov 

av att förtydliga reglerna bland annat beträffande båtägarnas skyldighet att hjälpa till vid 

uppdragningar och sjösättningar. Allmänna mötet beslutade uppdra åt styrelsen att se över 

reglerna och göra erforderliga förtydliganden och kompletteringar. 

• Ordföranden informerade om inköp av utrustning för klubbens verksamhet. Vidare diskuteras 

behovet av inköp av drevlyft. Framkom att det är ganska många båtägare som skulle ha hjälp av 

en drevlyft. Styrelsen har mandat att göra inköp.    

• Diskuterades allmänt Coboats (larmkedja). Framkom att det varit några meddelanden under året.   

• Ordföranden informerar om att styrelsen har tillskrivit Blekinge Båtförbund (BBF) och påtalat 

brister i dess hemsida och administrativa rutiner. Han har också haft direktkontakt med BBF:s 

ordförande i frågan. BBF har sedan svarat Lyckeby BS skriftligt (bifogas). Lars-Erik Blomqvist 

som är Lyckeby BS representant på BBF:s årsmöte har inför dess årsmöte 2019 skriftligen påtalat 

brister i årsmöteshandlingarna (bifogas) och hemställt om förklaringar. 

 

8. Avslutning.  

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.  

Vid protokollet:      Justeras  

  

Lars Larsson                                              Joachim Hallor    

Sekreterare                  Ordförande  

Justeras        Justeras  
  

Ola Augustsson           

Justeringsman  

Bilagor 

Svar från Blekinge Båtförbund 

Frågor till Blekinge Båtförbund inför årsmötet 2019 

 

Svar från Blekinge Båtförbund 
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Svar till Lyckeby om syftet med och värdet av BBF.  

Styrelsen behandlade skrivelsen på första styrelsemötet efter sommaren,  måndagen 2 september. 

Vi är tacksamma över att ni uppfattar den utåtriktade verksamheten som positiv.  

Påverkan på SBU, t ex med den motion som vandrat hela vägen från Lyckeby, visar att rollen som 

mellanled är viktigt. 

Vi har också gjort mycket inom länet under 2018-19.  

Politisk/myndighetspåverkan, samverkan med andra båtorganisationer och Arkipelag 56 samt 

sjösportläger och jubileumsfirande.  

 

Vi uppfattar att kritiken är inriktad på det inre arbetet. 

Först klubbarnas engagemang: Det är svårt att få nutidens föreningsmedlemmar engagerade i årsmöte 

och vårmöte och vi har därför tillfört en ordförandekonferens som 2019 var välbesökt, 

verksamhetsinriktad och uppskattad. Den har stort inflytande på styrelsens arbete. Vi har med 

valberedningens hjälp lyckts få en mer heltäckande representation från hela länet och är mycket nöjda 

med det! 

 

Så till LBS kritik. 

- Om ordförande: Med all ödmjukhet inför att jag kan ha fel så har jag inga telefonmeddelande, 

sms eller mail från dig, Joakim. I alla fall inte de senaste 4 månaderna. Som det ser ut med 

telefonförsäljare så svarar jag inte på okända nummer om de inte läser in meddelande, men nu 

har jag lagt in dig i telefonboken.  Om syfte och övergripande verksamhet: Under ”Dokument” 

finns stadgar och verksamhetsplan för 2019 

- Om årsmötesprotokoll mm: Dessa finns också under ”Dokument”. 

- Om medlemsförteckningen: Självklart ska den vara korrekt och om en klubb saknas eller är för 

mycket så ska vi förstås rätta till det. 

- Om styrelseprotokollen: De finns under ”Dokument”. 

- Om diariet: Inkommande och utgående skrivelser anmäls på styrelsemötena och protokollförs. 

Styrelsen tar inte på sig uppdraget att ha ett heltäckande diarium, med de gränsdragningar ett 

sådant också innebär. 

- Om inkomna skrivelser: De finns anmälda i styrelseprotokollen och kan beställas från kansliet. 

Det är kanske dåligt och förvirrande att vi har denna punkt samt punkten Diarium på hemsidan 

och vi bör kanske ompröva det under hösten. 
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- Om Lyckebys motionsförslag och BBFs motion: Årsmötet beslutade om att den skulle gå vidare 

och det finns i protokollet. Under ordförandekonferensen behandlades problematiken utförligt 

vilket framgår av anteckningarna under denna rubrik under ”Nyheter”.   Vad som hänt i frågan 

kommer att redovisas på årsmötet. 

 

 

Vad gäller L-E Blomqvist så har han varit en stöttepelare i BBF, men idag är hans kritik så omfattande, 

svårförståelig och tidskrävande att sätta sig in i att vi tyvärr inte kan låta den blockera en ideellt 

arbetande styrelse. 

Även om det finns delar i den som säkert har sitt berättigande så vill vi hellre koncentrera oss på extern 

påverkan, meningsfulla och utvecklande möten, ungdomsverksamhet, kontakter med SBU för bättre 

utbildning och medlemsservice mm. 

 

Skrivelsen är anmäld i augustiprotokollet.  

Vi kan inte lova att ägna ett styrelsemöte åt kritiken, som av vad som framgår ovan, är betydligt mer 

omfattande än motiverat.  

Däremot så kan ordf Per Myrbeck eller v ordf Bengt Fröberg tillsammans med någon styrelseledamot 

besöka er. Vi har vid ett flertal tillfällen erbjudit klubbarna besök. 

Ring till oss i så fall. 

Mycket snart kommer styrelsens kontaktuppgifter att ligga på hemsidan. 

 

 

De allra bästa och kamratligaste hälsningar från hela styrelsen för BBF som från öst till väst består av Per 

Harrtoft, Bengt Fröberg, Peter Rasmusen, Per Myrbeck, Hans Knutsson, Bengt Svensson, Christer Friedh, 

Tommy Ivarsson och Gunnar Johansson. 
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Frågor till Blekinge Båtförbund inför årsmötet 2019. 

 

Synpunkter på utskick ”Kallelse till årsmöte 2019” för Blekinge Båtförbund.   

Vill meddela följande:   

Kallelsen går till flera klubbar som inte längre är medlemmar i BBF. Ex.vis Kristianopels BK, Mörrums bruks BK 

samt Sölvevikens BK. De finns inte med i utsänd röstlängd. Kallelsen talar inte om var någonstans mötet skall 

avhållas och ej heller tid o plats. I Föredragningslistan hittas endast datumet. Den bifogade Fullmakten, som har 

åsatts fel årtal, är av mindre betydelse.  

Även de nu senare kompletterande uppgifterna har även de icke anslutna klubbarna erhållit kallelsen.  

Föredragningslistan visar att verksamhetsplanen för 2018 åter skall fastställas ?? Saknar vanliga informationen 

under Öppna avdelningen som rör ex.vis Svenska Sjö:s försäkringar o Besiktningsinformation.  

I Röstlängden har 15 st klubbar åsatts felaktigt medlemsnumerär. Det antal som skall finnas där är det antal 

enskilda medlemskap enligt inskickad klubbrapport per den 31/12 2018. Enl. tidigare rutin. De klubbar som 

avsagt sig medlemskap är här borttagna (men ändå kallats). Det går heller inte att använda sig av hemsidans 

uppgifter, då de innehåller 2017-12- 

31:s uppgifter och har nu, vad värre är endast 2 st rätta klubbar. Flera av BBF:s styrelsemedlemmarnas egna 

klubbar är felantecknade.  

Verksamhetsberättelsen innehåller i stort sett som vanligt lite om mycket. Under ”Yttrande, remisser och 

påverkan”. Där står bl.a. att BBF behandlat o besvarat ett antal remisser som finns beskrivna i dokument som 

finns tillgängliga på kansliet och hemsidan. Det är fel att påstå att dessa finns på hemsidan. Det finns inget över 

huvud taget under diariet för 2019. Helt tomt är det också under ”Inkomna skrivelser 2019”. 

”Miljöverksamheten” avhandlas på detta sätt, ”Förbundets representanter har vid ett antal tillfällen närvarit och 

tagit del av…….”. Tittar man i protokollen under ”Miljö” så finns en anteckning om miljöarbete, nämligen 

information om att vattennivån höjs med 1,7 mm/år. På hemsidan finns inget nytt rapporterats, inte ens att 

Karlskronas båtbottentvätt, tidigare vid Preem, inte funnits under året. ”Yttrande, remisser och påverkan”, 

”Miljöverksamheten”, ”Ungdomsverksamhet” o ”Bassystemet” finns även som rubriker 2 gånger.  

Nedan finns en tabell som visar de olikheter som BBF sänt till klubbarna inför där  

”Enl.utskick” är det antal som finns i utskickad röstlängd, Den rätta numerären finns under ”Enl. klubbrapport” i 

enlighet med tidigare praxis dvs. enkskilda medlemskap.   

Hemsidan finns inte med som egen rubrik öht. Rent spontant kan väl tyckas att inget väsentligt hänt där men 

borde kanske förklarats varför det finns så mycket fel.? Hemsidan är ett ansikte utåt.  
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KLUBBNAMN  

Enl.  
klubbrapport  Enl. utskick  Enl.hemsida  

ASPÖ BÅTKLUBB  196  196  199  

BTH Akademiska Segelsällskap  17  17  10  

BK MONSUNEN  41  41  44  

BK SALÖ  44  44  44  

CARLSCRONA BÅTESKADER  75  75  79  

EDENRYDS BK  98  98  101  

FÖR. CARLSCRONA VETERANBÅTAR  71  71  83  

GUÖVIKENS BK  224  224  220  

GÖ BÅTSÄLLSKAP  24  24  39  

HJORTAHAMMARS BK  33  33  33  

HÄLLEVIKS BK  160  160  159  

JERNAVIKS SS  266  366  254  

JÄMJÖ BK  122  279  125  

KARLSKRONA BLEK EKESÄLLSKAP  162  122  159  

KARLSKRONA MOTORB SÄLLSK  53  95  58  

KARLSKRONA NAVIGATIONS SK  115  115  112  

KARLSKRONA JOLLEKLUBB  92  92  100  

KARLSKRONA KANOTKLUBB  20  20  22  

KARLSKRONA SS  272  481  265  

LYCKEBY BS  140  232  143  

MARINENS BK  117  117  115  

NORJE BK  162  264  173  

NÄTTRABY BK  149  149  146  

OLOFSTRÖMS BK  56  56  56  

PANTARHOLMENS BK  107  107  115  

PUKAVIKS BK  118  248  114  

RISANÄS BÅTSÄLLSKAP  124  126  143  

RONNEBY MK  212  212  223  

RONNEBY SS  221  330  224  

SAXEMARA BÅTKLUBB  66  68  64  

SLÄTTANÄS BS  338  338  348  

STURKÖ BS  49  49  59  

STÄRNÖ VINDHAMNS BK  248  411  243  
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SUNNA BK  188  188  192  

SVANEVIKS BF  158  258  172  

SÖLVESBORGS SS  144  146  147  

SÖLVESBORGSVIKENS BK  105  115  108  

TORHAMNS BS  164  224  167  

TRUMMENÄS BK  135  135  0  

TOTALER  5084  6324  5058  

Gröt fält enl klubbrapport, Rött fält ej aktuellt, Gult fält helt fel.  

Detta är skrivet på uppmaning av hemsidans inledande text.” Var med och gör din röst hörd.  

Hemsidan är till för Dig som läsare och därför tar vi tacksamt emot förslag på bra och relevant information som 

bör finnas här. Vi är tacksamma för Dina förslag, Ordf. Per Myrbeck”.  

   

Med hemställan om svar/förklaring på ovan vid kommande Båtdag/Årsmöte.  

Lyckeby den 6 november 2019  

Mvh.  

Lars Erik Blomqvist  

LBS repr.  

PS. Då detta är ställt till Blekinge Båtförbund som organisation så förutsätter jag att detta dokument diarieförs på 

gängse vis.DS  

  

 

  


