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Stråvalla Båtklubb 

Protokoll från medlemsmöte lördagen den 12 september 2020 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, se nedan under rubriken 10. 

Punkt 3 Mötets anses stadgeenligt utlyst. 

Punkt 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet: Föreslogs stående Patrik och Marie 

Punkt 4.1 Patrik Lindberg föreslogs och valdes som ordförande för mötet. 

Punkt 4.2 Marie Rexelius föreslogs och valdes som sekreterare för mötet. 

Punkt 5 Christer Lannestam och Ulf Johansson föreslogs och valdes till Justeringsmän för mötet 

Punkt 6 Närvaro antecknades på en cirkulerande lista och biläggs till protokollet. 

Punkt 7 Protokoll från årsmötet den 16 maj 2020 godkändes. 

Punkt 8 Rapport från kassören, Torstein Fagerhaug meddelade att föreningen har 668 920 SEK i 

kassan. Föreningen har ett lån på 250 000 SEK som håller på att betalas av. Dessutom 

har föreningen medlemslån på ca 400 000 SEK. Alla räkningar är betalda, ytterligare 

några fakturor kommer att skickas ut. Beviljade bidrag från Sparbanksstiftelsen samt 

LOVA bidrag kommer att inkasseras. 

Punkt 9 Hamnkommittén rapporterar att det nya tagg systemet nu är installerat. De gamla nyck-

larna kommer att fungera ett tag till. För dig som inte hade möjlighet att närvara på mötet 

kontakta Torstein för att byta din nyckel mot en tagg. Om taggen tappas bort kommer 

den att avaktiveras för att undvika att obehöriga får tillgång till vår hamn. 

Punkt 10 Till mötet anmälda frågor: 

Punkt 10.1 50 års jubileum, 2021 – Nästa år är det 50 år sedan Stråvalla Båtklubb bildades. Vi plane-

rar att uppmärksamma detta med en medlemsfest lördagen den 29 maj. Styrelsen kommer 

att ombesörja tält, bord, stolar och dukning. Vi kommer att bjuda in en Food-truck som 

serverar mat till självkostnadspris. Dryck medtages. Styrelsen kommer också att ombe-

sörja Hamnvakten på kvällen den 29 maj 2021. 

Punkt 10.2 Parkering, Trailerplatser. Styrelsen informerar om att alla trailerplatser är uthyrda, det är 

med andra ord inte tillåtet för andra Båtplatsinnehavare att Parkera på dessa platser. Vi 

måste också påminna om att vi bara kan erbjuda En Parkeringsplats per Båtplats. Till 

nästa säsong kommer vi att kunna erbjuda ytterligare några Parkeringsplatser.    

Punkt 10.3 Muddring: Som kommunicerades vid Årsmötet i maj har vi fått godkännande att muddra 

men inte att dumpa muddermassorna till havs. Anledningen är att för höga halter tbt har 

uppmätts i sediment i hamnen. För att i framtiden kunna undvika dessa gifter uppmanas 

alla medlemmar att avstå från att bottenmåla båten, för en ny båt kan epoxy behandling 

användas. Vid Årsmötet berättade vi att Torstein har fått låna en durkduk. Han berättade 

nu på Medlemsmötet att denna har fungerat utmärkt. Styrelsen kommer att skicka ut en 

förfrågan till medlemmarna angående intresse att köpa dessa dukar. Vi fortsätter att ar-

beta för att finna en möjlighet för att hantera muddermassorna efter muddring. Vi utvär-

derar vad totalkostnaderna kommer att bli och vilka finansieringsalternativ som finns. Så 
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snart vi har en bättre överblick kommer vi att skicka ut ett mail där vi ber medlemmarna 

att svara och ge synpunkter på de olika alternativen. 

Punkt 10.4 Kommunikation. I samband med säsongen 2020 förtydligades vår kommunikation om 

vilka regler och åtaganden som gäller. Styrelsen kan konstatera att en stor uppryckning 

har skett, vilket vi är oerhört tacksamma för. De allra flesta inbetalningar har 2020 skett i 

tid, anmälan till Arbetsdagar och till att sitta Nattvakt har också skötts bra. Ytterligare 

information kommer att adderas till utskicket inför säsongen 2021.  

Mötet godkände att styrelsen i enlighet med Pir-uttagnings systemet utser Valberedning 

och Hamnkommitté för säsongen 2021.  

Punkt 11 Styrelsen fick mandat för att föreslå tid för nästa medlemsmöte som blir årsmötet 2021. 

Punkt 12 Övriga frågor: 

Punkt 12.1 En medlem tog upp problemet med Bad längst ut på piren i inseglingsrännan. PL svarade 

att styrelsen är väl medveten om detta problem och förmodligen kommer ”Räddningsste-

gen” som finns där att tas bort och vi kommer att förbjuda bad.  

Punkt 13 PL tackade alla som trots extremt dåligt väder med ihållande regn deltog och avslutade 

mötet. 

 

Mötesordförande Patrik Lindberg:  

 

Vid protokollet Marie Rexelius:  

 

Justeras Christer Lannestam:  

 

Justeras Ulf Johansson:  


