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Stråvalla Båtklubb
Protokoll från medlemsmöte lördagen den 24 augusti 2019 kl 10:00,
Klubbhuset, Stråvalla hamn
Punkt 1

Patrik Lindberg öppnade mötet.

Punkt 2
Punkt 2.1
Punkt 2.2
Punkt 2.3
Punkt 2.4
Punkt 2.5
Punkt 2.6
Punkt 2.7
Punkt 2.8
Punkt 2.9
Punkt 2.10

Dagordning:
Dagordningen fastställs.
Anmälan av frågor till mötet.
Avgifter 2020
Pir uttagningssystemet
Process för uteblivna/försenade betalning
Muddring
Tampar och stegar
Parkering på piren
Räddningstjänsten
Sommarplatsens administrativa avgifter

Punkt 3

Mötets befanns stadgeenliga utlyst.

Punkt 4
Punkt 4.1
Punkt 4.2

Val av ordförande och sekreterare för mötet:
Val av ordförande för mötet sittande. Patrik Lindberg valdes till ordförande för mötet.
Val av sekreterare för mötet sittande. Marie Rexelius valdes till sekreterare för mötet.

Punkt 5

Val av justeringsmän för mötesprotokollet, Christer Lannestam och Christian Cronvall

Punkt 6

Närvaro antecknades på cirkulerande lista.

Punkt 7

Protokoll från årsmötet den 30 mars 2019 godkändes utan kommentarer.

Punkt 8

Rapport från kassören. I år, 2019 har inbetalning av enstaka medlemsavgifter varit sena,
idag den 24 augusti är alla avgifter betalda. Det återstår några avgifter för de som ej har
fullföljt sina åtaganden vad gäller arbete i hamnen och vaktnätter. Föreningen har
566 664 kr i kassan. Lån på 312 400 kr och 464 000 kr i lån till medlemmar, de flesta
medlemmar som har lånat ut pengar till klubben har lånat ut 5000, några få medlemmar
10000 kr.

Punkt 9

Rapport från Hamnkommittén. Grinden fungerar nu. Spolplattan fungerar, högtryckstvätten fungerar i 45 minuter, du öppnar låset med hjälp av din nyckel. Miljöprover är tagna
och analyserade, resultaten ser mycket bra ut. Kommunalt dricksvatten är inkopplat, det
finns en tappstation nedanför klubbhuset, den kommer att stängas innan vi får frost. Toalett och kök, allt är nytt och vattnet är frostskyddat. Vårt stora framtida åtagande är att
spara pengar och få tillstånd muddring i hamnen.

Punkt 10
Punkt 10.1

Till mötet anmälda frågor:
Avgifter för 2020 – styrelsens förslag att uppdatera Båt, Container och Trailer platsernas
avgifter med indexuppdatering. Detta godkändes av mötet.
Pir uttagningssystemet, MR redovisade vem som är uttagen till Hamnkommitté och vem
som är uttagen till Valberedning. Separata mail med denna information kommer att

Punkt 10.2
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Punkt 10.3

Punkt 10.4

Punkt 10.5

Punkt 10.6

Punkt 10.7

skickas direkt till de som berörs. Valberedningen arbetar fram förslag på styrelse och revisorer till Årsmötet i mars 2010. Hamnkommittén arbetar under ett helt kalenderår dvs
från januari till december 2020.
MR informerar om den Process för uteblivna inbetalningar som kommer att tillämpas,
denna process är förankrad av en jurist. Alla fakturor skickas till den mail adress som
medlemmen har angivit. Alla medlemmar är själva ansvariga för att uppdatera sina kontaktuppgifter vid eventuella ändringar. 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. En medlem uttryckte önskemål om att i samband med första email
också ett sms skickas vilket accepterades.
Muddring; Grötviks hamn i Halmstad, har via ett danskt bolag muddrat till ett mycket
förmånligt pris, 300 000 -320 000 kr per 1000 kubikmeter. SBK kommer att skicka in en
ansökan om muddring och hänvisa till tidigare beslut från 1992, då godkändes muddring
av 3000 kubikmeter. Vi kommer att ansöka om att Dumpning sker på en av de dumpningsplatser som finns i havet utanför Vendelsöfjorden, alternativt deponi.
Tampar och stegar. Tampar är i många fall ej regelrättiga, de är ej väderbeständiga för
sol, salt och vatten. Information kommer att skickas till de medlemmar som har undermåliga stegar och tampar, då detta är en säkerhetsrisk. Stegar finns att köpa genom SBK för
de som önskar.
Parkering på piren, Räddningstjänsten har påpekat att Parkering på Piren ej är tillåten.
Parkering är inte heller tillåten vid sjösättningskranen, bara på anvisade platser.
Räddningstjänsten ser vår hamn som välskött och har uttryckt önskemål att de vill använda
vår hamn som utgångspunkt vid räddningsaktioner. Mötet ser detta som mycket positivt
och tillstyrker detta.
Sommarplatsens administrativa avgift; En medlem föreslår att de 1300 kr i administrativ
avgift som idag påförs sommarplats innehavaren fördelas lika mellan ordinarie innehavare och sommarplats innehavaren. Mötet såg detta som ett bra förslag, samtidigt gav
man styrelsen i uppdrag att tänka igenom vad detta kan få för konsekvenser. Man vill stimulera att ordinarie båtplats innehavare lämnar sin plats till sommarplats.

Punkt 11

Nästa medlemsmöte blir, årsmötet den 28 mars 2020

Punkt 12
Punkt 12.1

Övriga frågor:
Inträdesavgift återbetalas ej, vad är den historiska bakgrunden till detta? Om man kommer som ny medlem, kommer man till dukat bord, till en fin välfungerande hamn där
mycket ideellt arbete har lagts ner och underhåll sköts kontinuerligt. Det finns dessutom
en Ekonomisk stabilitet i föreningen. Detta svar uppskattades av mötet.
Hur lång är Båtplatskön? Det står 39 medlemmar i kö för en ordinarie båtplats, nästa
medlem som får erbjudande om ny plats har medlemsnummer 452. Dock noterades att
några medlemmar som erbjudits ordinarie plats har valt att tacka nej.
Alla Båtplatsinnehavare uppmanas att inte glömma att uppdatera sina kontaktuppgifter,
sin information om Båttyp och storlek på båt samt försäkringsinformation till BAS.
Hur har Vakthållningen fungerat denna säsongen? Det ser mycket bra ut hittills!
Hemsidan; all information uppdateras kontinuerligt, alla medlemmar uppmanades att besöka hemsidan och hålla sig uppdaterade.

Punkt 12.2

Punkt 12.3
Punkt 12.4
Punkt 12.5
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Punkt 12.6

En medlem bad att få ordet och, tackade styrelsen för en fantastiskt fin och välskött
hamn.

Punkt 13

PL avslutade mötet.

Mötesordförande, Patrik Lindberg, PL:

Vid protokollet, Marie Rexelius, MR:

Justeras, Christian Cronvall:

Justeras, Christer Lannestam:

Stråvalla Båtklubb
Stockenvägen 22
439 65 Stråvalla
tfn 0707923711

Bankgiro: 5701-7089

Fakturaadress: Torstein Fagerhaug
Långamossevägen 24
439 65 Stråvalla
tfn 0761950807
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