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Stråvalla Båtklubb 

Protokoll: Styrelsemöte lördagen den 18 januari 2020, 

Klubbhuset, Stråvalla hamn 

Punkt 1 PL öppnade mötet. 

Punkt 2 Närvarande: Patrik Lindberg PL, Mickael Johansson MJ, Peter Gustavsson PG, Bo Fock 

BF, Torstein Fagerhult TF, Christian Cronvall CC, Marie Rexelius MR  

Punkt 3 Dagordningen fastställdes enligt kallelsen med tillägg av anmälda frågor, se Punkt 9 

Punkt 3.1 Förslag uppmärkning båtar 

Utsändningsärenden 

Båtar i sjön över vintern. 

Punkt 4 Protokoll från föregående styrelsemöte 16 november 2020 godkändes. 

Punkt 4.1 Viktigt att TF fakturerar Svenska Sjö för rabatt (Banner Svenska Sjö i våra utskick) 

Punkt 4.2 Vi hamnar i Svenska Sjös kategori 1, pga att vi inte har vakt hela året runt. 

Punkt 5 Inkomna skrivelser: Medlemsansökan har inkommit från följande personer, Tobias 

Ljunggren, Roland Kristoffersson, Robert Wahlström och Gustav Arvidsson, alla kommer 

att hälsas välkomna i SBK.  

Punkt 5.1 BF/CC, förbereder standardsvar till nya medlemmar med information och uppmaning att 

ta del av föreningens stadgar, med några specifika punkter specificerade vad gäller 

skyldigheter och ansvar. Viktiga datum för tex betalning, anmälan till arbetshelger, 

anmälan till vakt i hamnen. Att låna eller hyra ut sin båtplats är absolut förbjudet och kan 

innebära uteslutning enligt stadgarna. GDPR lagen och ansvar. Medlemmens ansvar vad 

gäller att hålla sina kontaktuppgifter samt uppgifter om sin båt uppdaterade. Föreningen 

kommunicerar idag bara genom email/sms och via hemsidan, dvs papper skickas ej via 

Posten. 

Punkt 5.2 Deklarationsblanketten har kommit. 

Punkt 6 Avgivna skrivelser:  

Angående planerad Muddring; Svaren på sedimentproverna ligger inom gränsvärdena och 

är inlämnade till Länsstyrelsen, räknar med svar inom 3 veckor. 

Punkt 7 Arbetsrapporter: 

Punkt 7.1 Ordföranden:  

Punkt 7.2 Angående sökta och beviljade bidrag; Varbergs Sparbanksstiftelse 300 000 beviljade. 

Lova bidrag beslut 31 januari ansökt om 100 000. 

Överenskommelse med Stråvalla Fritidsförening, vi delar på abonnemangskostnaden för 

vattnet, dessutom sätter man in en separat vattenmätare och debiterar det vatten som vi har 

använt. 

Punkt 7.3 Kassören:  

3 medlemmar som inte har betalt sina fakturor, påminnelser går ut idag, brev till 

folkbokföringsadressen. 

TF förbereder utsändningskommunikationen för säsongen 2020. 

Vi har 344 413 kr i kassan, alla räkningar betalda till dags datum 

TF förbereder årsberättelsen till revisorn. 

Avgifterna för 2020 uppdateras med Konsumentprisindex. TF uppdaterar avgiftslistan och 

skickar till BF. 

TF förbereder alla fakturor och all information inför säsongen inklusive alla viktiga datum, 

skickar ut sista veckan i februari, med sista betalningsdatum den 31 mars. TF påminner om 



 

 

Protokoll från styrelsemöte 2(3) 

 sp200118.docx 

 

 
Stråvalla Båtklubb Bankgiro: 5701-7089 Fakturaadress: Torstein Fagerhaug Ordförande: Patrik Lindberg Båtplatser: Torstein Fagerhaug 
Stockenvägen 22  Långamossevägen 24 Stockenvägen 22 Långamossevägen 24 
439 65 Stråvalla  439 65 Stråvalla 439 65 Stråvalla 439 65 Stråvalla 
tfn 0707923711  tfn 0766101488 tfn 0707923711 tfn 0766101488 

 

att snarast informera om du önskar hyra ut din plats som sommarplats. Notera att ordinarie 

båtplatsägare ansvarar för vakt och arbete i hamnen. 

Punkt 7.4 Sekreteraren: Valberedningen har påbörjat sitt arbete 

Punkt 7.5 Hamnkaptenen: PG kommer att skicka ut ett påminnelsesms till alla en vecka innan sista 

anmälningsdatum för att boka nattvakt. När sista datum för anmälan har passerat 

informerar PG TF om vilka som då inte har bokat vaktpass. Dessa medlemmar kommer då 

att få en faktura på 500 SEK att de inte har bokat vaktpass. PG avvaktar sedan ytterligare 

1-2 veckor innan han ringer de som återstår för inbokning av vaktpass. Utebliven vakt 

innebär en kostnad på 1000 SEK/natt. PG kommer under säsongen 2020 att bokföra de 

datum då medlemmar bokar nattvakt samt de datum då han eventuellt måste ringa själv för 

att påminna om bokning. 

Punkt 7.6 Båtplatsfördelning; 2 lediga platser, TF ringer de som står i kö och frågar om intresse. 

Punkt 7.7 Hemsidorna: /Webmaster: CC och BF förtydligar all information på hemsidan. All övrig 

kommunikation koordineras också av CC och BF. 

Punkt 7.8 Externa kontakter: Inga externa kontakter förutom kontakter inför den planerade 

muddringen se Punkt 7.2 

Punkt 8 Rapport från hamnkommittén: Arbetsdagarna i april kommer att innebära; Allmänt 

underhåll i hamnen, målning av klubbstugan, slyröjning samt storstädning av klubbstugan. 

Christer samordnar, PS och MJ ansvarar för var sin helg. Vi har planerat för två 

arbetshelger den 18 och 19 april samt 25 och 26 april, förmodligen räcker det med en helg 

men med tanke på t ex väder och vind kan det bli omöjligt att hinna med allt 

arbete/genomföra planerad målning under en helg. 

Punkt 9 Till mötet anmälda frågor:  

Punkt 9.1 Avgifter för nästa säsong, vi höjer med Konsumentprisindex, beslut plus 2 % 

Båtar i sjön över vintern är ok utan vidare debitering, vinterförvaring på hamnplan enligt 

prislista. 

Uppmärkning av båtar, medlemsnummer 500 st kostar 600 SEK, beslut ja. 

Punkt 10 Nästa medlemsmöte (årsmötet): 4 april 2020 10:00 i klubbhuset. 

Punkt 11 Nästa styrelsemöte den 4 april 2020 direkt efter årsmötet. 

Punkt 12 Övriga frågor: 

Punkt 12.1 Anslagstavla för medlemmarna – finns ev. möjlighet via Bas men innebär programmering 

som BF ej är utbildad på. Annat alternativ att eventuellt utnyttja app funktion, bordlades 

tills vidare. 

Förfrågan om familjemedlemskap, finns möjlighet men en båtplats och en nyckel. 

Eventuella Partnerskap, delägarskap av båt mellan olika familjer hanteras från fall till fall, 

verifieras med handling/dokument på ägarskap av båten. 

Fortfarande totalt omöjligt att vid försäljning av fastighet också inkludera båt och båtplats. 

Övriga frågor från förra mötet: CC uppdaterar GDPR dokumentationen. MR koordinerar 

arbetsbeskrivning för Hamnkommitté medlemmar och Valberedning enligt Piruttagnings 

systemet. PL skickar mail till de två medlemmar som har lånat ut sin båtplats till annan 

person. 
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Punkt 13 Ordföranden avslutade mötet. 

 

Mötesordförande:  

 

Vid protokollet:  


