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Stråvalla Båtklubb 

Protokoll: Styrelsemöte torsdagen den 27 januari 2022, 

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, Marie Rexelius MR 

Punkt 3 Dagordningen fastställdes enligt kallelsen med tillägg av den tidigare anmälda frågan; 

Förfrågan om möjlighet att erbjuda Gästplatser som behandlades vid förra styrelsemötet, 

vi kommer att informera om vårt svar vid Årsmötet.  

Punkt 4 Protokoll från föregående styrelsemöte 11 november 2021 godkändes med ändring av 

datum for Årsmötet från den 2 april till den 9 april. MR informerar Valberedningen. 

Punkt 5 Inkomna skrivelser: Valberedningen återkommer med förslag inför årsmötet. 

Punkt 5.1 En person har ansökt om medlemskap, TÖ skickar mail att personen har antagits som 

medlem samt standardinformation om stadgar och att vi har lång kö för en ordinarie 

båtplats.   

Punkt 6 Avgivna skrivelser: Inget att rapportera 

Punkt 7 Arbetsrapporter: 

Punkt 7.1 Ordföranden: PL har begärt in offert för att plocka bort stenar i hamnen, Länsstyrelsen har 

inget att invända. Styrelsen tillstyrker att detta arbete genomförs med överenskomna 

villkor. 

PL har tagit prover på Spolplattan som har analyserats utan anmärkning. 

Inför säsongen kommer inplastade Parkeringskort att tillverkas och distribueras till alla 

Båtplatsinnehavare, detta kommer förhoppningsvis att underlätta Parkeringsmöjlighet 

under högsäsong med fint väder. Som tidigare gäller en bil per Båtplats. 

Punkt 7.2 Kassören: Vi har 250 474 kr i kassan. Alla extrafaktureringar av tex uteblivet hamnarbete 

och utebliven vakttjänstgöring har betalats av medlemmarna. TF kommer att initiera 

arbetet med Bokslut, Rapporter och kontakter med våra revisorer inom kort. Arrendet till 

Tångallmänningen är betalt för hela 2022. Beslut att för all viktig information som delas 

med alla medlemmar varje år hänvisar vi till Hemsidan. Faktura för säsongen 2022 

kommer att distribueras via mail den 1 mars. Några dagar senaste kommer ett sms att 

skickas ut. 

Punkt 7.3 Sekreteraren: MR håller Valberedningen uppdaterad, alla förutom Mikael Johansson 

ställer upp för omval. TF ställer upp för omval men önskar ändra sin mandatperiod till ett 

år i taget, vilket styrelsen stöder. MR informerar Valberedningen.  

MR skriver förslag på Hamnkommitté medlemmarnas arbetsuppgifter. 

Punkt 7.4 Hamnkaptenen: När sista datum för att anmäla sig till Vakttjänstgöring har passerat 

genererar detta en straffavgift på 500 kr, PG försöker att kontakta medlemmenen gång för 

att boka in sina Vakttjänstnätter. Om detta inte lyckats debiteras 1000 kr/natt och externa 

vakter allokeras. 

Punkt 7.5 Båtplatsfördelning: TF skickar mail i helgen, 7 fasta platser finns lediga. 

Punkt 7.6 Hemsidorna: TÖ skriver förslag på uppdatering med all viktig information, avgifter, 

viktiga datum osv. Dessutom informear vi ytterligare en gång om att nu fungerar bara våra 

taggar, dvs inte den gamla nyckeln. Eftersom medlemsinformation finns i både BAS 
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systemet samt i Visma måste vi ha en Master. Förslag att Visma informationen är vår 

Master vilket godkändes av Styrelsen. 

Punkt 7.7 Externa kontakter:  

Punkt 8 Rapport från hamnkommittén: Ny bom kommer att tillverkas och installeras senast klar till 

den 31 mars. 

Arbetsdagar 9-10 april samt 23-24 april. Den 9 april börjar arbetsdagen kl 12 pga årsmötet. 

BF erbjöd sig att ta ansvar för vårens båda sjösättningsdagar den 7 respektive 21 maj. 

Eftersom det är lättast att alltid vara två ansvariga personer kommer styrelsen att hjälpas 

åt för att erbjuda detta.  

Cykel och Mopeduppställning kommer att ordnas innanför bommen i samband med 

arbetsdagarna. PL, PS och CÖ samordnar inköp. 

Generellt erbjuder vi bara sjösättning med kran till de medlemmar som har en Båtplats. 

Styrelsen kom efter diskussion fram till att vi kan erbjuda sjösättning på våra ordinarie 

sjösättnings och upptagningsdagar för den som är medlem till en extra kostnad av 1000 

kr/gång. Möjlighet att förvara Båtar på Hamnplan under vintern tas bort, vi har idag ingen 

försäkring som täcker detta. MR undersöker om detta måste förtydligas i våra stadgar vilket 

i så fall innebär beslut vid två Medlemsmöten.  

 

Punkt 9 Till mötet anmälda frågor: Inga ytterligare frågor. 

Punkt 9.1 Avgifter för nästa säsong uppdateras med konsumentpris index, uppdaterade kostnader 

kommer att publiceras på hemsidan.  

Punkt 10 Nästa medlemsmöte (årsmötet): 9 april 2022 10:00 i klubbhuset. 

Punkt 11 Nästa styrelsemöte 9 april 2022 efter årsmötet. 

Punkt 12 Övriga frågor: 

Punkt 12.1  

Punkt 13 Ordföranden PL avslutade mötet. 

 

Mötesordförande Patrik Lindberg:  

 

Vid protokollet Marie Rexelius  


