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Stråvalla Båtklubb
Protokoll: Årsmöte lördagen den 19 juni 2021,
Klubbhuset, Stråvalla hamn
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Stråvalla Båtklubb
Stockenvägen 22
439 65 Stråvalla
tfn 0707923711

Patrik Lindberg öppnade mötet.
Dagordningen:
Dagordningen fastställdes i enlighet med kallelsen.
Anmälan av övriga frågor att behandlas under punkt 14:
 Punkt 14.1: Önskemål från en medlem om att Balans och Resultaträkning distribueras
före mötet
 Punkt 14:2: Information om genomförd och planerad muddring
 Punkt 14:3 Information om möjlighet för LOVA bidrag för blästring
 Punkt 14:4 Uppmaning angående förtöjningar och angöringsstegar
 Punkt 14:5 Fråga angående stolpar på norra piren som försvårar transport
 Punkt 14:6 Påminnelse om parkering, max en bil per båtplats
 Punkt 14:7 Önskemål från en medlem om parkeringsmöjligheter för MC och Moped
 Punkt 14:8 Badning förbjuden i Hamninloppet
 Punkt 14:9 Information om Sophantering och överenskommelse med Kommunen
Årsmötet ansågs vara utlyst i enlighet med stadgarna.
Val av mötesfunktionärer:
Patrik Lindberg valdes till ordförande för mötet.
Marie Rexelius valdes till sekreterare för mötet.
Till justeringsmän för årsmötesprotokollet valdes Christer Lannestam och Erling
Gunnesson.
Närvarande: Närvaron antecknades på cirkulerande lista (bifogas).
Protokoll från föregående medlemsmöte 12 september 2021 godkändes
Styrelsens verksamhetsberättelse; Verksamhetsberättelsen för 2020 har funnits tillgänglig
på hemsidan, den distribuerades under mötet och godkändes.
Styrelsens ansvarsfrihet; Vår revisor Lennart Melin, läste upp revisionsberättelsen, man
har granskat årsredovisningen och föreningens räkenskaper. Granskningen har utförts
enligt god revisions ed. Årsredovisningen är upprättad enligt bokföringslagen.
Revisorerna tillstyrker
 att resultaträkningen och balansräkningen fastställs och att årets överskott flyttas
över till 2021.
 Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar, 2020-01-01
tom 2020-12-31.
Mötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag.
Val till styrelse och val av revisorer skedde i enlighet med valberedningens förslag:
Patrik Lindberg valdes till ordförande för en tid av 1 år.
Marie Rexelius valdes till sekreterare och vice ordförande för en tid av 1 år.
Christer Örn valdes till styrelseledamot för en tid av 2 år.
Peter Skoglund valdes till styrelseledamot för en tid av 2 år.
Peter Gustavsson valdes till styrelseledamot för en tid av 2 år.
Lennart Melin valdes till revisor för en tid av 1 år.
Lars Brickzén valdes till revisor för en tid av 1 år.
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Hamnkommitténs rapport: Christer Örn informerade om Hamnkommitténs genomförda
och planerade arbete.
Mötet beslutade om avgifter för kommande verksamhetsår i enlighet med styrelsens förslag dvs indexuppdatering.
Mötet beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att lämna ett bidrag på 2000 SEK till
Sjöräddningssällskapet.
Övriga frågor:
Önskemål från en medlem om att Balans och Resultaträkning distribueras före mötet.
Mötet biföll detta önskemål. Dokumenten kommer att publiceras på hemsidan och att
distribueras i samband med att kallelse till årsmötet distribueras.
Information om genomförd och planerad muddring. PL informerade:
Åtskilliga timmar har spenderats på att hitta möjligheter för att kunna muddra i hamnen
och att få till stånd alla tillstånd för muddring.
Länsstyrelsen godkände till slut muddring av en inseglingsränna.
Arbetet genomfördes i mars månad 2021 till en kostnad av 594 TSEK som vi hade i kassan.
Prover är tagna för muddring inne i hamnen
Vi har fått godkännande för att muddra inne i hamnen och skeppa massorna på deponi
under tider 1 oktober 2021 till 28 mars 2022.
Vi har sökt EU, Stats, Kommunbidrag samt bidrag från Sparbanksstiftelsen för muddring
utan framgång.
Arbetet med att finna möjligheter för finansiering fortgår, samt att om möjligt söka bidrag,
kreativa förslag mottages tacksamt.
Ett alternativ är att fråga alla båtplatsinnehavare om ett räntefritt medlemslån, detta
alternativ har använts tidigare för större investeringar i Stråvalla hamn.
Storleken på ett sådant lån skulle vara 15-20 TSEK. I samband med detta kommer tidigare
medlemslån att lösas.
Flera medlemmar ställde sig positiva till detta förslag, varför styrelsen kommer att arbeta
vidare med detta förslag.
Information om möjlighet för LOVA bidrag för blästring. PL har fått löfte om LOVA
bidrag för blästring som alternativ till bottenmålning. Ytterligare information om detta
kommer att distribueras så snart styrelsen har mer information.
Uppmaning angående förtöjningar och angöringsstegar. Tyvärr måste vi pga
säkerhetsaspekter uppmana alla båtplatsinnehavare att säkerställa att man använder
godkända förtöjningstampar och att man alltid korsar akterförtöjningarna, detta är viktigt
för att inte riskera skador på den egna eller grannens båt. Godkända stegar måste också
användas.
Fråga angående stolpar på norra piren som försvårar transport. En medlem upplever
svårigheter med att köra ut på norra piren för att kunna last i och ur sin båt.
Styrelsen/Hamnkommittén lovade titta på detta.
Påminnelse om parkering, max en bil per båtplats. Vi har fått möjlighet att ordna ytterligare
några parkeringsplatser längst in i hamnen. För att undvika missuppfattning kommer det
att markeras hur du ska parkera på dessa platser. För övrigt vill vi påminna om att det bara
är tillåtet att parkera en bil per båtplats på Hamnplan. Uppmaning från en medlem att via
medlemskap i Fritidsföreningen (kostnad 300 SEK/år) kan man parkera en bil på stora
parkeringen.
Önskemål från en medlem om parkeringsmöjligheter för MC och Moped, detta kommer
att ordnas, dels i anslutning till Miljöstationen och dels i anslutning till containrarna. Dock
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måste alla respektera att Sjöräddningen alltid disponerar en P-plats mellan Containrarna
vid ett eventuellt tillbud eller övning.
Badning förbjuden i Hamninloppet. Pga av ett antal allvarliga tillbud har vi varit tvungna
att ta bort Badstegen längst ut på västra piren.
Information om Sophantering och överenskommelse med Kommunen. Styrelsen har under
verksamhetsåret 2020 arbetet med att finna lösningar på Sophanteringen. Varbergs
kommun har lovat att tillhandahålla ytterligare sopkärl på stranden. Stråvalla Båtklubb har
blivit befriad från att tillhandahålla Soptömning, styrelsen har dock valt att behålla
sophanteringen under säsongen 2021. Om problemen med att våra soptunnor används för
privat sophantering respektive soptömning av Badgäster på stranden inklusive trasiga
strandstolar, bord, tält mm kommer Sopkärlen att tas bort till nästa säsong.
Ordföranden Patrik Lindberg tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötesordförande Patrik Lindberg:

Vid protokollet Marie Rexelius:

Justeras Christer Lannestam:

Justeras Erling Gunnesson:
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