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Stråvalla Båtklubb 
Protokoll från styrelsemöte torsdagen den 11 november 2021 18:00 
Klubbhuset, Stråvalla hamn 

Punkt 1 PL öppnade mötet. 

Punkt 2 Närvarande: Patrik Lindberg PL, Torstein Fagerhaug TF, Bo Fock BF, Torbjörn Öhrström 
TÖ, Peter Gustafsson PG, Christer Örn CÖ, Peter Skoglund PS, Mikael Johansson MJ, 
Marie Rexelius MR 

Punkt 3 Dagordningen, anmälan av frågor till mötet. 

Punkt 3.1 Mötet godkände dagordningen inklusive följande frågor. 

Punkt 3.2 Styrelsen har mottagit en Motion angående möjlighet att erbjuda Gästplatser i Stråvalla 
hamn.  

Styrelsen har kommit fram till följande;  

Klubben förstår nyttan i motionen från ett enskilt perspektiv där det vore trevligt att 
kunna erbjuda gästplats, men; Stråvalla Båtklubb är en ideell organisation som i första 
hand skall främja sina medlemmars intresse för båtliv. I detta syfte ingår inte i att bedriva 
verksamhet riktad till allmänheten. Att bedriva (avgiftsbaserad) gästhamnsverksamhet 
ställer en hel räcka frågor och krav; 

- Bokning inför ankomst 

- Lösning av betalning med hantering av kvitton för erlagd betalning. 

- Kontroll av att utnyttjande båtar betalar och följer regelverk. 

- Klubbfunktionär med intresse att löpande bedriva detta arbete. 

- Tillgång till toalett och dusch med administration av access som följd. 

- Klubben har också ett krav alla båtar skall vara försäkrade, ett krav vi inte kan ställa 
eller kontrollera för utomstående besökare. 

- Arbete med kontroll och avhysning av ej legitima besökare 

Punkt 3.3 Två iläggnings- och upptagningstillfällen kommer även i fortsättningen erbjudas utan 
kostnad för medlem med Båtplats. 

Punkt 3.4 Ungdomsaktivitet, en medlem har visat intresse för att starta ungdomsverksamhet. 
Styrelsen ställer sig positiv till detta. Vi kan dessutom konstatera att det finns möjlighet 
att söka bidrag för ungdomsverksamhet som kan användas för inköp av utrustning, tex 
optimistjollar. 
Representant från Sjöfartsverket kommer att erbjuda utbildning i Sjövett och Navigation 

Punkt 4 Protokoll från föregående styrelsemöte 9 september 2021, godkändes. 

Punkt 5 Inkomna skrivelser: Motion enligt ovan. 

Punkt 6 Avgivna skrivelser: Bidragsbegäran för Blästring och Epoxybehandling. SBK har fått 
godkänt ett bidrag på 80% för både Blästring och 80% för Epoxybehandling av de båtar 
som är intresserad. Vi inväntar offert från leverantör av dessa behandlingar för samtliga 
intresserade båtar. 

Punkt 7 Arbetsrapporter  

Punkt 7.1 Ordföranden PL: Spolplattan PL har beställt tömning av rännan, det kommer att 
genomföras under hösten. Provtagningsvätska för prov i brunnen har också beställts detta 
prov tar vi själva. TV antennen på taket till Klubbstugan är utbytt.  
Polisen hört av sig, de är mycket positiva till att vi är med i Båtsamverkan. 
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En medlem har erbjudit sig att utvärdera om vi kan få igång pumpen i hamnen.  

Punkt 7.2 Kassören TF: Det finns 4 lediga ordinarie platser till nästa säsong. 
Vi har 345 813 SEK i kassan. 
Alla fakturor betalda 
Ett lån ska betalas. 
Fakturor på uteblivet hamn- och vaktarbete skickas ut i helgen. 
Vi kommer att stänga av taggen för de som har haft sommarplats nu. 

Punkt 7.3 Sekreteraren: 
MR kommer att skicka ut brev till de nominerade i nästa års Valberedning och 
Namnkommitté.  

Punkt 7.4 Hamnkaptenen PG: 
4 trailerplatser har varit uthyrda i år. 
13 personer har ej hört av sig eller suttit vakt, dessa medlemmar kommer att debiteras. Vid 
slutet har säsongen innebar detta att vi stod utan vakt ett antal nätter. Styrelsen beslutade 
därför att ta in extern arbetskraft för att täcka dessa nätter. De Båtplatsägare som ej 
uppfyller sina åtaganden att höra av sig, att boka in två vaktnätter eller att kontraktera andra 
personer att ta hand om personens vaktnätter bryter mot våra stadgar. Det är värt att notera 
att det hittills alltid har funnits ett antal studenter som erbjuder sig att sitta vakt under 
säsongen, varför den båtplatsägare som inte själv vill sitta vakt kan välja att kontraktera en 
student för detta arbete. 
För övrigt har all vakttjänstgöring fungerat väl och vi har inte haft några tillbud. 
46 personer som ej har anmält sig till Hamnarbete, dessa kommer att faktureras för detta. 

Punkt 7.5 Båtplatsfördelning: 49 medlemmar står i kö för ordinarie båtplats, för tillfället finns 4 
tillgängliga platser. Styrelsen beslutade att påminna om att alla som inte kommer att 
sjösätta sin båt ska erbjuda den till sommarplats. Styrelsen beslutade också att om någon 
medlem kontaktar styrelsen och tar upp sin båt tidigt kan denna båtplats erbjudas till en 
trailerplatsinnehavare som har fullföljt att sina åtaganden i förhållande till betald faktura 
och bokade genomförda vaktnätter. 

Punkt 7.6 Medlemsregister och hemsidor: TÖ och BF kommer att träffas för att gemensamt komma 
med förslag på hur vi ska använda hemsidan och BAS respektive Visma systemen. De 
kommer att identifiera en Master för att inte ha olika register i olika system. Sms 
möjligheten som finns i BAS systemet är mycket positivt och utnyttjas ofta. 
BF har haft möte med 2 medlemmar från annan Båtklubb, de tillåter medlemmarna att 
själva administrera sina egna uppgifter i BAS systemet. De upplever att detta fungerar väl. 
För andra klubbar som delegerar detta arbete är man ej så nöjd. En Identifierings lapp 
kommer att tas fram. Den ska sättas på alla båtar med båtplats och kommer att distribueras 
innan nästa säsong.  

Punkt 7.7 Externa kontakter: Inget att rapportera 

Punkt 8 Rapport från hamnkommittén. 
PL har stängt av vattnet och plockat in slangarna 
PS kommer att fixa bommen 

Punkt 9 Till mötet anmälda frågor: 

Punkt 9.1 Tidplan för utskick 2022 

 
Dokument 

Original 
från 

styrelsen 

Senast 
på 

hemsidan 
Utskick 
(mejl) 

Kallelse till årsmötet, MR 22-03-02 22-03-02 22-03-02 
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Info inför säsongen 22-03-01 22-03-01 22-03-02 
Lista med viktiga datum 22-03-01 22-03-01 22-03-01 
Info om arbete i hamnen 22-03-01 23 och 24 

april 
 

Info om vakthållning 22-03-01 22-03-01  
Fakturering 22-03-01 22-03-01 Fakturan 

betald  
22-03-30 

Höjning av avgiften med index. 
Ny avgifter på hemsidan innan 1 mars  

Punkt 10 Nästa styrelsemöte 27 januari 2022 kl. 18:00 i klubbhuset. 
 

Punkt 11 Nästa årsmöte 2 april 2022 kl 10:00 i klubbhuset. 
 

Punkt 12 Övriga frågor:  

Punkt 12.1 Inga övriga frågor 
 

Punkt 13 PL tackade styrelsen och avslutade mötet. 

 
Mötesordförande Patrik Lindberg:  

 
Vid protokollet Marie Rexelius:  


