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Stråvalla Båtklubb 

Protokoll från medlemsmöte lördagen den 1 oktober 2022 kl 10:00, 

Klubbhuset, Stråvalla hamn 

Punkt 1 Patrik Lindberg öppnade mötet. 

Punkt 2 Dagordning: 

Punkt 2.1 Dagordningen fastställdes. 

Punkt 2.2 Anmälan av frågor till mötet. 

Piruttagnings systemet för Valberedning och Hamnkommitté 

Uppföljning från Medlemsmötet 2021, taggar eller nycklar 

Medlem från Sjöfartsverket, information om föreläsning i Etikett på sjön 

Styrelsens förslag – Arbeta mer Papperslöst 

Styrelsens förslag - Stadgeändringar 

Information om Uppdateringar på Hemsidan,  

Information och uppmaning att ladda ner Coboats appen 

Uppdateringar Befattningsbeskrivningar, inklusive Valberedning och Hamnkommitté 

Uppmaning använd Info@stravallabatklubb.se för all kommunikation 

Punkt 3 Mötet befanns stadgeenligt utlyst. 

Punkt 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet:str 

Punkt 4.1 Val av ordförande för mötet. Sittande Patrik Lindberg valdes. 

Punkt 4.2 Val av sekreterare för mötet. Sittande Marie Rexelius valdes. 

Punkt 5 Val av justeringsmän för mötesprotokollet; Anders Johansson och Christer Lannestam 

valdes. 

Punkt 6 Närvaro antecknas på cirkulerande lista. Förutom styrelsen deltog 10 medlemmar i mötet. 

Punkt 7 Protokoll från årsmötet den 9 april 2022 godkändes 

Punkt 8 Rapport från kassören. Kassören Torstein Fagerhaug. TF rapporterade att vi ligger under 

planerad budget, föreningen har en mycket god ekonomi. Vi har idag 106000 SEK på 

vårt momskonto och 588000 SEK på vårt konto. TF undersöker om eventuellt överskott 

kan avsättas i en reparations fond. Fakturor kommer att distribueras i november för de 

medlemmar som inte har valt att delta i arbetsdagar eller vaktnätter. Vänligen notera att 

sitta vakt eller att ordna en ersättare är varje medlems ansvar.  

Styrelsen föreslår att vi inte höjer våra avgifter nästa säsong, detta förslag godkändes.  

Punkt 9 Rapport från hamnkommittén. Christer Örn, Peter Skoglund och Daniel Karlsson från 

Hamnkommittén deltog vid mötet. CÖ redovisade planerade arbeten inför nästa säsong; 

Löpande underhåll. Containrarna kommer att målas klart. Ett cykelställ kommer att iord-

ningställas. Hamnplan kommer att sladdas som tidigare. En medlem uttryckte önskemål 

om att förbättra nedfarten för kajakerna, beslutades att detta löses med hjälp av en trall. I 

fortsättningen kommer medlemmarna att kallas till 3-4 arbetsdagar under våren samt en 

arbetsdag under hösten. Vid höstens arbetsdag kommer vi att rusta för vintern genom att 

bland annat ta in alla vattenslangar mm. Vattnet stängs av den 30/10. I fortsättningen 

kommer styrelsens Hamnkommitté medlemmar att kalla in de medlemmar som varje år 

är uttagna till Hamnkommitté arbete via Piruttagningssystemet för att komma överens om 
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hur säsongens löpande arbete såsom slyröjning och inköp av förbrukningsmaterial. Mötet 

välkomnade dessa förtydliganden i föreningens fortsatta arbete.  

Punkt 10 Till mötet anmälda frågor: 

Punkt 10.1 Inget förutom nedan redovisade Övriga frågor. 

 

Punkt 11 Nästa medlemsmöte blir årsmötet 2023. Styrelsen ber att få återkomma med datum, vil-

ket godkändes av mötet. 

Punkt 12 Övriga frågor: 

Punkt 12.1 Lina Burstraa, en av våra medlemmar arbetrar på Sjöfartsverkets Ledningscentral i Göte-

borg. Lina har erbjudit sig att komma och hålla en föreläsning för oss om Etikett på sjön, 

hur vi bör agera vid en olycka, samt olycksstatistik, styrelsen är mycket positiv till detta 

initiativ vilket också Medlemsmötet var. Beslutades att Lina håller denna föreläsning den 

20 november kl 14 i Klubbstugan. Om intresset är stort kan det bli en fortsättning till vå-

ren. En overhead projektor, kommer att köpas in och installeras, detta är också ett led i att 

vi blir mer papperslösa. 

Punkt 12.2 Styrelsen fick förtroendet att utse 8 medlemmar till arbete i Hamnkommitté och Valbe-

redning enligt det löpande Piruttagningssystemet vid sitt Styrelsemöte i november. Be-

rörda medlemmar kommer då också att informeras. 

Punkt 12.3 Medlemsmötet godkände enhälligt styrelsens förslag att taggar permanent kommer att 

ersätta nycklar.  

 

Styrelsens förslag att i fortsättningen arbeta mer Papperslöst godkändes enhälligt. 

 

Styrelsen föreslår några Stadgeuppdateringar; 1) i stadgarna står idag att medlem ska vara 

bosatt eller ha anknytning till Stråvalla/Värö församling. Detta omformuleras till medlem-

mar ska i första hand acceteras om har anknytning till Närområdet. Styrelsen har fortfa-

rande Handlingsfrihet att bedöma alla medlemmar som ansöker om medlemskap. 2) Möj-

lighet att erbjuda Vinteruppställning på hamnplan tas bort, detta har inte erbjudits eller 

utnyttjats på många år. 3) Befattningsbeskrivningarna för styrelsemedlemmarna samt de 

medlemmar som tas ut till Hamnkommitté eller Valberedning varje år. Samtliga stadge-

ändringar godkändes av mötet. Verifiering av dessa ändringar kommer att ske vid Årsmötet 

2023, pga att alla Stadgeändringar ska godkännas av två konsekutiva Medlemsmöten. 

 

Alla medlemmar uppmanas att ladda ner Coboat appen, en båtsamverkans app som också 

är förankrad hos Polisen. 

 

Alla medlemmar uppmanas att använda info@stravallabatklubb.se för att kommunikation. 

 

Styrelsen uppmanar återigen alla medlemmar att verifiera sin email adress och övriga kon-

taktuppgifter. Beslutades att ett sms skickas ut i början på januari varje år som påminner 

om detta. 
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Punkt 13 PL tackade alla som närvarade och avslutade mötet. 

 

Mötesordförande: Patrik Lindberg 

 

Vid protokollet: Marie Rexelius 

 

Justeras Anders Johansson:  

 

Justeras Christer Lannestam: 

 


