
 

Protokoll fört vid årsmöte med Lyckeby Båtsällskap i Mariagården, 

Lyckeby den 31 mars 2016. 
 

1. Årsmötets öppnande 

Ordförande Lars-Erik Blomqvist hälsade välkommen till årsmötet och förklarade mötet öppnat, där ca: 30 

medlemmar var närvarande.  

 

2. Dagordning 

Föreliggande dagordning godkändes. 

 

3. Utlysning 

Årsmötet förklarades behörigt utlyst. 

 

4. Val av protokolljusterare 

Peter Nilsson och Lennart Wahlberg valdes till protokolljusterare. 

 

5. Presidium 

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

valdes Peter Nilsson och Lennart Wahlberg 

 

6. Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen samt ekonomisk redogörelse för 2015 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. 

 

8. Ansvarsfrihet 

I enlighet med revisorernas förslag beviljades enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för 2015. 

 

9. Kostnadsersättningar 

Årsmötet beslutade om kostnadsersättningar för 2016 

 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 2016 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   2016 Lars-Erik Blomqvist fyllnadsval 

Styrelseledamot/Slipförman för år  2016-2017 Jan-Olof Ekstrand omval 

Styrelseledamot för år   2016-2017 Thomas Eggers  omval 

Styrelseledamot för år   2016-2017 Peter Nilsson  nyval 

Styrelseledamot för år   2016-2017 Lars Olsson  omval 

Styrelseledamot/Slipförman för år 2016 Jan Johansson  fyllnadsval 

Styrelseledamot   2016 Lennart Wahlberg fyllnadsval 

Styrelsesuppleanter för år   2016 Joakim Hallorallor omval 

    Torbjörn Nilsson omval 

Revisor för år    2016-2017 Bengt Hallstedt  omval 

Revisorsuppleanter för år   2016 Karl-Erik Olsson  omval 

    Lars-Olof Ketzenius omval 

Ombud till Blekinge Båtförbund för år  2016 Lars-Erik Blomqvist omval 

    Jan Olof Ekstrand nyval 

    Jan Johansson  omval 

Ledamot i Båtsam för år   2016 Lars-Erik Blomqvist omval 

Ersättare, Båtsam för år   2016 Bo Pettersson  omval 

Ombud för radio/sjösäkerhet   2016 Jan O Ekstrand  omval 

Valberedning för år   2016 Claus Holmqvist  omval 

Bo Regnell   omval 

 

14. Rapporter 

Ordförande L-E Blomqvist rapporterade angående arbetet i Båtsam att förhandlingar pågår angående 

Rosenholmsområdet söder om E22, där veteranbåtklubben har sina båtar. Området är attraktivt för kommersiella 

ändamål, men Båtsam påpekar att veteranbåtklubbens behov måste tillgodoses innan kommunen/Kruthusen 

säljer eller omdisponerar området. Bör ej hyras ut till företag som inte kräver strandlinje för sin verksamhet. 

Ordförande rapporterade angående årsplanen att angivna datum är preliminära (kan behöva justeras med hänsyn 

till vattendjup) och att container är beställd för den så kallade ”Å-rensningen” den 28 maj 2016. 

 

Ordförande rapporterade vidare att styrelsen beslutat köpa in en båtlyft (konstruktionen visades för årsmötet för 

båtar vid sidan av spåret. Förhoppningen är att hjälpmedlet ska spara ryggar samt förhindra tillbud och olyckor i 

samband med lyft vid torrsättning och sjösättning. Kostnaden för lyften är 9 000 kronor och förhoppningsvis får 

LBS den levererad till sjösättningsdagarna. 

 

Styrelsen har, som ett led i miljöarbetet tagit in en offert på en båtbottentvätt ”Hullwascher”, som arbetar med 

vatten under högtryck. Eftersom byggandet av en så kallad spolplatta innebär kostnader i miljonklassen och att 

markförhållandena är olämpliga, så kan en båtbottentvätt vara ett alternativ för LBS. Broschyrer och bildspel 

visades för årsmötet. Kostnaden för en båtbottentvätt är ca:250 000 kronor plus moms, men det finns möjligheter 

att söka LOVA-bidrag och lån via SBU/Swedbank. Styrelsen fick i uppdrag att fortsatt utreda frågan om en 

båtbottentvätt. 

Arrendeavtalet med kommunen har ytterligare förlängts med 1 år. 



 

15. Övriga frågor. 

Lyckeby ån i framtiden 

Det finns medborgarförslag om att bygga en gång och cykelbro över Lyckebyån, vid Brovägen. En sådan bro 

kräver en ny detaljplan, vilket kan påverka LBS verksamhet i förlängningen. Eftersom ett nytt arrendeavtal för 

båtplatsen är under utarbetande så finns en del frågor. LBS-medlemmen Jan Anders Glantz som är väl insatt i 

frågan informerade om planerna och kunde meddela att någon brobyggnation inte är aktuell i nuläget, samt att 

någon nu detaljplan inte heller är aktuell så vitt känt. Ett nytt tioårigt arrendeavtal från 2017, kan vara en bra 

indikation på att några planer för byggande på LBS nuvarande område inte är aktuellt. 

 

Firmatecknare för LBS 

Ordförande Lars-Erik Blomqvist och kassören Bo Pettersson valdes att var för sig vara firmatecknare för 

Lyckeby Båt Sällskap.  

 

16. Avslutning 

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 

 

 

Thomas Eggers sekr.   Lars–Erik Blomqvist ordf. 

 

Justeras: 

 

 

Peter Nilsson     Lennart Wahlberg 


