
 

______________________________________________________________________________________________________ 

Postadress Telefon Postgiro Telefon, slipen 
c/o T Eggers 0455-433 46 32 43 82-1 0455-275 68 

Lupinvägen 11 0455-282 37 ordf 

370 30 RÖDEBY 0455-226 27 kassör 

Protokoll fört vid årsstämma med Lyckeby Båtsällskap i Mariagården, Lyckeby den 

6 mars 2007. 
 

1. Stämmans öppnande 

Ordförande Lars-Erik Blomqvist hälsade välkommen till årets stämma, och öppnade därefter stämman med ca: 35 medlemmar 

närvarande. 

 

2. Dagordning 

Föreliggande dagordning godkändes. 

 

3. Utlysning 

Stämman förklarades behörigen utlyst. 

 

4. Val av protokolljusterare 

Conny Törnström och Rolf Petersson valdes till protokolljusterare. 

 

5. Presidium 

Lars-Erik Blomqvist valdes till att leda stämman och Thomas Eggers till att föra protokollet. Till rösträknare valdes Conny 

Törnström och Rolf Petersson. 

 

6. Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen samt ekonomisk redogörelse för 2006 föredrogs (se bilaga 1). Verksamhetsberättelse och ekonomisk 

redogörelse godkändes och lades till handlingarna. 

 

7. Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen upplästes och sällskapets utsedda revisorer föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna 

verksamhetsåret. Revisionsberättelsen lades till handlingarna. 

 

8. Ansvarsfrihet 

I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2006. 

 

9. Kostnadsersättningar 

Stämman beslutade om kostnadsersättningar för 2007. 

 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 skall hållas 

”skadefri”, ersättning för förlorad inkomst skall betalas ut. 

 

10. Förslag och motioner 

Inga förslag eller motioner fanns att föredra. 
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11. Fastställande av medlems- och andra avgifter 

 

Årsavgifterna för det nya verksamhetsåret beslutades var oförändrade enligt följande. 

  Med båt på slipområdet Utan båt på slipområdet 

 

 Inträdesavgift:  150:-  150:-  

 Anläggningsavgift:  75:-    0:- 

 Medlemsavgift,enskild: 175:-  175:-  

 Medlemsavgift, familj: 200: -  200: -  

 Medlemsavgift, ungdom  75:-   75:- 

 Slipavgift:    30:- per kvm.  

 Årsstämman 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 

Årsstämman valde enligt följande: 

Ordförande för år 2007-2008  Lars-Erik Blomqvist omval 

Slipförman för år 2007-2008  Alfred Nilsson  omval 

Styrelseledamöter för år 2007 - 2008 Stefan Frisell  omval 

   Jan Johansson  omval 

   Jan-Åke Nilsson omval 

Styrelsesuppleanter för år 2007  Jörgen Jönsson  omval 

   Kent Nilsson  omval 

Revisor för år 2007 - 2008  Bengt Hallstedt  omval 

Revisorsuppleanter för år 2007  Bo Nordvander   omval 

   Lars-Olof Ketzenius omval 

Ombud till Blekinge Båtförbund för år 2007 Per-Olof Andersson omval 

   Alfred Nilsson  omval 

   Lars-Erik Blomqvist omval 

Ledamot i Båtsam för år 2007  Per-Olof Andersson omval 

Ersättare, Båtsam för år 2007  Lars-Erik Blomqvist omval 

Ombud för radio/sjösäkerhet 2007 Jan O Ekstrand  omval 

Valberedning för år 2007  Kjell Trulsson   omval 

Conny Törnström  omval 

 

 

14. Rapporter 

L-E Blomqvist rapporterade att båtklubbarna i kommunen är tillfrågade om medverkan vid årets Sail, som kommer att inriktas 

mer på marin anknytning än tidigare. Vidare rapporteras att LBS startat kurser i navigation och VHF kommunikation.  

 

Conny Törnström rapporterar att en ny motorlyft har tillverkats av Conny och Affe Nilsson, lyften finns tillgänglig på 

båtplatsen.  

 

Ordförande rapporterade angående planerade sjösättningsdagar och upphalningsdagar under 2007 (Bilaga 2).  
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15. Övriga frågor. 

J-O Ekstrand rapporterar från kommunens hamnkontor att arbete pågår för att samordna och jämställa bryggavgifter inom 

kommunen. Ekstrand påpekar att de avgifter som kommer in går tillbaka till båtlivet i form av reparationer och underhåll av 

bryggor. Efter diskussion kring beslut utan samråd med båtorganisationerna och omotiverade höjningar på vissa områden 

beslutade årsmötet att ge ordförande i uppdrag att skriva till kommunen och påtala tillvägagångssätt och orättvisa avgifter. 

 

Bo-Allan Nilsson frågar om toalettproblemen på slipområdet. Ordförande meddelar att LBS fortsatt har tillgång till toaletter på 

Lyckeby idrottsplats, och att det för närvarande inte finns planer på att köpa eller hyra egen toalett för slipområdet. Denna 

toalett ska användas och inte området runt klubbstugan. 

 

Problemet med stabiliteten vid vändskivan diskuteras. På arbetsdagen upptäcktes att fundamentet med balkar och infästningar 

var i mycket dåligt skick och behöver bytas. En arbetsgrupp med uppgift att ta fram förslag till åtgärder valdes. Följande 

personer ingår i arbetsgruppen: Conny Törnström (sammankallande), J-O Ekstrand, Affe Nilsson, Jörgen Jönsson och Lars 

Olsson. 

 

Lars Olsson väcker frågan om årensningen, som avlöpt väl under tidigare år och undrar om LBS ska gör något liknande i år. 

Årsstämman beslutar att styrelsen utser en lämplig dag och en ansvarig för att upprepa aktiviteten. Vid det tillfället ska 

kontakter tas med kommunen för stöd med container och med tidningarna för information. 

 

Bo Nordwander frågar om egen brygga i Lyckebyån, och vad det innebär. J-O Ekstrand svarar att det är bryggägaren som äger 

bryggan och avtalet, byte sker på bryggägarens initiativ. 

 

 

 

15. Avslutning 

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

stämman avslutad. Avslutningsvis serverades kaffe med bröd. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Thomas Eggers sekr.   Lars –Erik Blomqvist ordf. 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Conny Törnström    Rolf Petersson  

 


