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Stråvalla Båtklubb 

Protokoll från styrelsemöte måndagen den 05 augusti 2019, 

Klubbhuset, Stråvalla hamn 

Punkt 1 PL öppnade mötet. 

Punkt 2 Närvarande: Hela styrelsen var närvarande! Bosse Fock, BF, Christian Cronvall, CC, Peter 

Gustavsson, PG, Christer Örn, CÖ, Peter Skoglund, PS, Michael Johansson, MJ, Torstein 

Fagerhaug, TF, Patrik Lindberg, PL, Marie Rexelius, MR  

Punkt 3 Dagordningen fastställdes, anmälan av frågor till mötet noterades. 

Punkt 4 Protokoll från föregående styrelsemöte, CC har skrivit noteringar för mötet den 18 maj, 

MR skriver formellt protokoll som godkännes tillsammans med detta protokoll vid nästa 

styrelsemöte efter Medlemsmötet den 24 augusti 2019. 

Punkt 5 Inkomna skrivelser:  Inga 

Punkt 6 Avgivna skrivelser:  Deklarationen är inlämnad. 

Punkt 7 Arbetsrapporter  

Punkt 7.1 Ordföranden: Alla beställda skyltar är uppsatta. Ny skylt angående bad i hamninloppet: 

”Detta är en Räddningsstege, Bad på egen risk”. Uppdaterad information på hemsidan att 

det inte är lämpligt att bada i hamninloppet. Om man vill använda Räddningsstegen för 

bad uppmanas man att inte snorkla eller simma i hamninloppet/rännan utan i stället simma 

längs med piren söderut. Bilparkering är ej tillåten på pirarna, det är endast tillåtet att 

parkera bilen för i och urlastning av din båt. Räddningstjänsten behöver kunna komma ut 

på piren. Uppdaterad information om detta på hemsidan.  

Punkt 7.2 Kassören: Alla fakturor är betalda. Momsen är betald, 40 652 SEK. Det finns 628 867,71 

SEK i kassan. På förekommen anledning ska Följande procedur ska tillämpas; Om en 

medlem inte betalar sin faktura, skickas först en email påminnelse, därefter en skriftlig 

påminnelse till folkbokföringsadressen, Om fakturan fortfarande inte betalas skickas ett 

Varningsbrev om uteslutning till folkbokföringsadressen. Denna process kommer att 

redovisas på medlemsmötet.  

Punkt 7.3 Sekreteraren: MR sammanställer ny skrivelse till Länsstyrelsen angående muddring, med 

referens till tidigare godkännande. 

Punkt 7.4 Hamnkaptenen: En båtplatsägare har redan tagit upp sin båt och erbjuder platsen för resten 

av säsongen för tillfällig uthyrning, PG kollar om det finns i intresse. En medlem har 

ifrågasatt avgifter, hamnvakt och arbete mm för medlemmar som enbart använder hamnen 

för sin/sina vattenskotrar. Denna fråga har varit uppe till diskussion både på ett antal 

styrelsemöten samt vid ett Medlemsmöte och ett Årsmöte. Beslut ligger fast, avgift 

motsvarande en trailerplats plus medlemsavgift i SBK, dessutom ska innehavaren liksom 

alla trailerplats innehavare sitta hamnvakt och delta i arbete i hamnen. På förekommen 

anledning Uppmaning till hela styrelsen att vara enhetlig i vår kommunikation angående 

detta. På förekommen anledning, vi tillämpar nuvarande/befintlig procedur för 

nattvaktsbokning  detta går via PG, information delges via mail och på hemsidan i samband 

med att alla fakturor distribueras i början på året. 

Punkt 7.5 Hamnkommittén: Toaletten och duschen är klar. Nya Spol och Miljöhuset nästan klart, 

Grinden är klar, Alla Elarbeten är klara. 

Punkt 7.6 Båtplatsfördelning: TF har detta under kontroll 

Det har varit problem med anmälan för nya medlemmar via hemsidan.  
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BF delgav en lista på alla som har anmält sig för medlemskap; Alla godkändes som nya 

medlemmar och kommer att få information och detta samt läggas in i BAS systemet av BF 

och CC. 

En båtplatsägare säger upp sin plats, men kvarstår som medlem, TF kontaktar de som står 

i kö för att sälja platsen. 

Punkt 7.7 Medlemsregister och hemsidor: Vissa uppdateringar behövs, CC och BF tittar på detta i 

höst. PS tar nytt foto för hemsidan med Drönare. 

Punkt 7.8 Externa kontakter: PF har haft en del externa kontakter med olika företag som har 

kontrakterats för olika arbeten i hamnen under säsongen. 

Punkt 8 Rapport från hamnkommittén. PS föreslår att vi sätter upp en enslinje, beslut att detta 

genomförs! Luftvärmepumpen kommer att lagas, CÖ har ordnat reservdelar inom garantin. 

Punkt 8.1 Avgifter för nästa säsong, index uppdatering 2,5% för båtplatser, TF tar fram komplett 

lista till medlemsmötet den 24/8 

Punkt 9 Till mötet anmälda frågor: 

Punkt 9.1 Nästa styrelsemöte efter Medlemsmöte 24 augusti  2019 

Punkt 9.2 Nästa Medlemsmöte 24 augusti 2019 kl 10:00 i klubbhuset. 

Punkt 10 Övriga frågor:  

Punkt 10.1 Förslag att; Ta bort pir-uttagnings system för Hamnkommittén Pir-uttagnings systemet 

för Valberedningen kvarstår. Hamnkommittén kontaktar själva utvalda medlemmar om 

ytterligare ideellt arbete behöver genomföras i hamnen under säsongen förutom det 

arbete som alltid genomförs under de två arbetshelgerna på våren 

Punkt 10.2 Det har framkommit att det för en båtplats är två olika familjer som äger båten 

tillsammans. Styrelsens förslag är att vi måste hålla oss till de regler som gäller. Det är en 

person som är medlem i SBK och också är ansvarig för en båtplats. Detta kan jämföras 

med om en medlem säljer sin fastighet då ska inte båtplats i hamnen på något sätt kunna 

ingå i denna försäljning.  

Punkt 10.3 Sommarplatsuthyrning, styrelsen beslutade, att vi behåller de regler som gäller idag dvs 

en ordinarie plats kan hyras ut som sommarplats under maximalt tre år. 

Punkt 10.4 MJ har inte möjlighet att närvara vid mötena den 24/8 

Punkt 10.5 MR skickar ut mail för att finna datum för styrelsemöte i november. 

Punkt 11 PL tackade styrelsen och avslutade mötet. 

 

Mötesordförande:  

 

Vid protokollet:  


