
 

Protokoll fört vid årsmöte med Lyckeby Båtsällskap i Mariagården, 

Lyckeby den 12 mars 2009. 
 

1. Årsmötets öppnande 

Ordförande Lars-Erik Blomqvist hälsade välkommen till årsmötet, och inledde med parentation över 

medlemmen Jan Nordström samt öppnade mötet, där ca: 35 medlemmar var närvarande. 

 

2. Dagordning 

Föreliggande dagordning godkändes. 

 

3. Utlysning 

Årsmötet förklarades behörigen utlyst. 

 

4. Val av protokolljusterare 

Bo Nordwander och Kenth Nilsson valdes till protokolljusterare. 

 

5. Presidium 

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

valdes Bo Nordwander och Kenth Nilsson. 

 

6. Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen samt ekonomisk redogörelse för 2008 föredrogs (se bilaga 1-2). 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 enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för 2008. 

 

9. Kostnadsersättningar 

Årsmötet beslutade om kostnadsersättningar för 2009 

 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 förslag eller motioner fanns att föredra. 

 

11. Fastställande av medlems- och andra avgifter 

Årsavgifterna för det nya verksamhetsåret föreslogs av styrelsen vara oförändrade. Årsmötet beslutade i enlighet 

med styrelsens förslag om följande oförändrade avgifter. 

  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.  

 Årsmötet 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 

Årsmötet valde enligt följande: 

Ordförande för år 2009-2010  Lars-Erik Blomqvist omval 

Slipförman för år 2009-2010  Vakant  Styrelsen får i uppdrag att utse 

Styrelseledamöter för år 2009-2010 Jan Johansson  omval 

   Stefan Frisell  omval 

   Jan Åke Nilsson omval 

Styrelsesuppleanter för år 2009  Jörgen Jönsson  omval 

   Kent Nilsson  omval 

Revisor för år 2009-2010  Bengt Hallstedt  omval 

Revisorsuppleanter för år 2009  Bo Nordwander   omval 

   Lars-Olof Ketzenius omval 

Ombud till Blekinge Båtförbund för år 2009 Per-Olof Andersson omval 

   Lars-Erik Blomqvist omval 

Ledamot i Båtsam för år 2009  Per-Olof Andersson omval 

Ersättare, Båtsam för år 2009  Lars-Erik Blomqvist omval 

Ombud för radio/sjösäkerhet 2009 Jan O Ekstrand  omval 

Valberedning för år 2009  Kjell Trulsson   omval 

Conny Törnström  omval 

 

 

14. Rapporter 

Ordförande L-E Blomqvist rapporterade angående förslag till nya bryggavgifter, där bl.a. avgift för ”svajboj” är 

föreslagen. 

Vidare rapporterar ordförande angående uppdrag från höstmötet om att påpeka det bristande underhållet av 

vägen på slottssidan plus att det saknas belysning både under bron och utmed ån. Skrivelse som tar upp 

ovanstående har skickats till kommunen.  

 

Ordförande informerade om att alla medlemmar är försäkrade med en olycksfallsförsäkring i samband med 

sliptagning och sjösättning av båtar samt vid övrigt arbete i båtsällskapets regi.  

Frågan om separat olycksfallsförsäkring diskuterades och årsmötet beslutade att avvakta med att teckna sådan 

försäkring. 

 

Ordförande rapporterade angående planerade sjösättningsdagar och upphalningsdagar under 2009 (Bilaga 3).  

Årensning och städdag är prel. fastställd till den 23 maj och höstens allmänna möte till den 26 november. 

 

 

 

15. Övriga frågor. 

Marty Jonsson tar upp frågan om det ideella arbete som utförs i sällskapet. Ett ovärderligt arbete av en grupp 

medlemmar som har gjort att vi idag har en mycket fin anläggning för sällskapets verksamhet. Frågan väcks om 

årsmötet kanske borde bevilja ett avgiftsfritt år för de som genomfört förbättringarna. Frågan diskuteras och 

styrelsen får i uppdrag att utreda frågan och komma med förslag. 

 

Conny Törnström föreslår att sällskapet ska anordna en HLR-kurs (hjärt-lung-räddning) i samband med 

grillkvällen. Styrelsen får i uppdrag att ordna detta. 

 

Ordförande påminner om listor för vakthållning och sjösättning. Viktigt att vi upprätthåller vaktandet av våra 

båtar, samt att planering i samband med sjösättning blir mycket lättare om medlemmarna tecknar sig på listor. 

 

I samband med kaffet informerade Ola Branje från kustbevakningen om bestämmelser för fartbegränsning och 

vad kustbevakningen i övrigt arbetar med för fritidsbåt-folket. 



15. Avslutning 

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

därefter förklarades årsmötet avslutat. Avslutningsvis serverades kaffe med bröd. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Thomas Eggers sekr.   Lars–Erik Blomqvist ordf. 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Bo Nordwander    Kenth Nilsson 

 

 

 


