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Stråvalla Båtklubb 

Protokoll: Årsmöte lördagen den 16 maj 2020, 

Klubbhuset, Stråvalla hamn 

Punkt 1 Patrik Lindberg öppnade mötet. 

Punkt 2 Dagordningen: 

Punkt 2.1 Dagordningen fastställdes i enlighet med kallelsen. 

Punkt 2.2 Anmälan av övriga frågor att behandlas under punkt 14: 

 Punkt 14.1: Ytterligare information om muddring kommer att delas. 

Punkt 3 Årsmötet ansågs vara utlyst i enlighet med stadgarna. 

Punkt 4 Val av mötesfunktionärer: 

Punkt 4.1 Patrik Lindberg valdes till ordförande för mötet. 

Punkt 4.2 Marie Rexelius valdes till sekreterare för mötet. 

Punkt 5 Till justeringsmän för årsmötesprotokollet valdes Christer Lannestam och Christian 

Cronvall. 

Punkt 6 Närvarande: Närvaron antecknades på cirkulerande lista (bifogas). 31 medlemmar deltog 

på mötet. 

Punkt 7 Protokoll från föregående medlemsmöte 24 augusti 2019 godkändes. 

Punkt 8 Styrelsens verksamhetsberättelse, Marie Rexelius läste upp styrelsens 

verksamhetsberättelse. Pga den rådande Covid-19 Pandemin har Årsmötet senarelagts. 

Trots dåligt väder ägde mötet rum Utomhus. Papperskopior på Medlemsmötes protokoll 

från den 24 augusti 2019, Verksamhetsberättelse 2019, Ekonomisk berättelse samt 

Revisorernas berättelse kommer att finnas tillgängliga i Klubbstugan. 

Punkt 9 Revisor Lennart Melin läste upp Revisorernas berättelse, underskottet på 56 000 kr flyttas 

över till 2020. Revisorerna och föreslog att bevilja Styrelsen ansvarsfrihet, vilket 

beviljades av samtliga mötesdeltagare. 

Punkt 10 Val till styrelse och val av revisorer skedde i enlighet med valberedningens förslag: 

Punkt 10.1 Patrik Lindberg valdes till ordförande för en tid av 1 år, omval. 

Punkt 10.2 Marie Rexelius valdes till styrelseledamot för en tid av 1 år, omval. 

Punkt 10.3 Mikael Johansson valdes till styrelseledamot för en tid av 2 år, omval. 

Punkt 10.4 Torstein Fagerhaug valdes till styrelseledamot för en tid av 2 år, omval. 

Punkt 10.5 Bo Fock valdes till styrelseledamot för en tid av 2 år, omval. 

Punkt 10.6 Torbjörn Öhrström valdes till styrelseledamot för en tid av 2 år, nyval. 

Punkt 10.7 Lennart Melin valdes till revisor för en tid av 1 år. 

Punkt 10.8 Lars Brickzén valdes till revisor för en tid av 1 år. 

Punkt 11 Hamnkommitténs rapport: Christer Öhrn redovisade de underhållsarbeten som har 

genomförts i hamnen och på Klubbstugan under 2019 samt Q1 2020. 

Punkt 12 Mötet beslutade om avgifter för kommande verksamhetsår i enlighet med styrelsens för-

slag, dvs indexuppdatering. 

Punkt 13 Mötet beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att lämna ett bidrag på 2000 kr till Sjö-

räddningssällskapet. 
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Punkt 14 Övriga frågor: 

Punkt 14.1 Muddring PL redogjorde för styrelsens arbete för att få tillstånd att få genomföra muddring 

och dumpning till havs. Muddring har beviljats att Länsstyrelsen och Miljöförvaltningen, 

ett bidrag på 300 000 kr har beviljats av Sparbanksstiftelsen. Första proverna som togs 

innehöll tyvärr för höga halter tbt varför man begärde nya prover, detta medförde att den 

planerade budgeten inte kunde hållas. Tyvärr innehöll också dessa nya prover för höga 

halter av tbt Styrelsen arbetar vidare för att om möjligt hitta alternativ och möjligheter för 

detta. Torstein Fagerhaug har fått låna en durkduk med målsättningen att man ska undvika 

bottenmålning han utvärderar denna under säsongen. Flera medlemmar som deltog i mötet 

uttryckte intresse för dessa, kostnad beroende på storlek, om flera medlemmar köper 

erhåller vi en rabatt på upp till 50%. Dessutom kommer alla medlemmar att uppmanas att 

använda giftfri färg. Eventuellt överväger vi att köpa in en trailer för att underlätta att kunna 

ta upp båten en till flera ggr per säsong och spola av den. 

Punkt 14.2 Marie passade på att genom styrelsen uppmärksamma och tacka Christian Cronvall för 

hans arbete inom styrelsen. Christian har bland annat gjort en stor insats för att förtydliga 

vårt GDPR ansvar som ideell förening. Torbjörn Öhrström hälsades samtidigt välkommen 

i styrelsen. 

Punkt 15 Ordföranden Patrik Lindberg tackade för visat intresse trots kyla, blåst och mindre mängd 

regn samt avslutade mötet. 

 

Mötesordförande Patrik Lindberg:  

 

Vid protokollet Marie Rexelius:  

 

Justeras Christer Lannestam:  

 

Justeras Christian Cronvall: 


