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Stråvalla Båtklubb 

Protokoll från styrelsemöte onsdagen den 18 november 2020 18:00, 

Klubbhuset, Stråvalla hamn 

Punkt 1 Patrik Lindberg PL öppnade mötet. 

Punkt 2 Närvarande: Erling Gunnesson gäst i början av mötet, Patrik Lindberg PL, Bo Fock BF, 

Torbjörn Öhrström TÖ, Peter Gustavsson PG, Torstein Fagerhaug TF, Christer Örn CÖ, 

Peter Skoglund PS, Mikael Johansson MJ. Pga rådande Pandemi deltog flera 

styrelsemedlemmar via Teams. 

Punkt 3 Dagordningen godkändes med tillägg att mötet inleds med en diskussion med vår gäst 

Erling Gunnesson. 

Punkt 3.1 Diskussion med Erling Gunnesson, ordförande i Tångallmänningen angående förlängt 

arrendeavtal. Anledningen till att styrelsen vill försäkra sig om ett förlängt avtal med 

Tångallmänningen är den kostsamma muddring som är nödvändig för att vi ska kunna 

fortsätta att driva Stråvalla Båtklubb med den storlek på båtar som vi idag kan erbjuda. 

Erling ser inga problem med detta men det måste givetvis förankras i Tångallmänningen. 

Förslag att arrendeavtalet förlängs med 30 år till år 2050. Erling ombesörjer ett förslag på 

nytt avtal som han förankrar i Tångallmänningens styrelse. Detta nya avtal kommer att 

innebära en förlängning av det befintliga avtalet inklusive befintliga åtaganden angående 

tex medfinansiering av den nya kiosk och bastuanläggningen. Liksom tidigare kommer 

det att definieras att avtalet inte kan överföras på tredje part samt att det ska kunna 

avslutas om det inte fungerar enligt gjord överenskommelse. 

Punkt 4 Protokoll från föregående styrelsemöte 12 september 2020 godkändes utan kommentarer. 

Punkt 5 Inkomna skrivelser: Medlemsansökan från en ny medlem. TÖ ombesörjer att denna 

medlem får skriftlig information om att hen är välkommen, vilka åtaganden som åligger 

en medlem tex att ha läst och vara införstådd med SBKs stadgar. Hen kommer också att få 

information om att vi idag har ca 35 medlemmar i kö, detta innebär att det kan komma att 

ta lång tid att få en ordinarie båtplats. Inom några år kan dock en sommarplats eller 

trailerplats troligen erbjudas. Vi har också fått in en ansökan om utträde ur SBK, BF tar 

bort denne medlem.  

PL, TF och MR har fått mail angående ett par som vill hyra in sig i vår Klubbstuga och 

bedriva Café verksamhet. De har fått mailsvar att detta inte kan erbjudas. 

Punkt 6 Avgivna skrivelser: PL har ombesörjt att nya Prover har tagits från spolplattan, resultaten 

ser väldigt bra ut. Deka Inviro har tagit nya TBT prover i hamnen, så snart vi får provsvaren 

kommer ett nytt PM för ny muddringsansökan att sammanställas och skickas in. Vi har 

tagit del av ytterligare en positiv hantering angående muddring från Torekov. De fick 

godkänt att muddra trots ett TBT värde på 1400 ng/kg. De har muddrat 1800 kubikmeter 

som har transporterats till Norge till en totalkostnad på 1,5 miljoner kr exklusive moms. 

Punkt 6.1 Företaget Pima hanterar sophämtningen på stranden på uppdrag av kommunen. De har 

offererat oss följande; tömning varje dag från den 15 maj till den 15 september, kostnad 

190 kr/dag dvs totalt 22 975 kr. Idag betalar vi 3000 kr/år. Styrelsen ansåg att 22 975 kr 

är en för hög kostnad, olika alternativ diskuterades. PL åtog sig att fortsätta diskussionen 

om sop problematiken med kommunen. 

Punkt 7 Arbetsrapporter  

Punkt 7.1 Ordföranden: PL har kontaktat olika leverantörer av tält, bord och stolar inför klubbens 50 

års Jubileum 2021. En leverantör erbjuder, tält, bord och stolar, att resa och ta ner samt att 

ta hand om soporna till en kostnad av 150 kr/person. Tält för 300 till 900 personer kan  



 

 

Protokoll från styrelsemöte 2(3) 

 sp201118.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 0761950807 tfn 0707923711 tfn 0761950807 

 

erbjudas. Slutgiltigt bindande anmälan 30 april 2021. Pga av rådande pandemisituation kan 

vi komma att skjuta på firandet till 2022. Diskussion med en Food truck pågår också. Mat 

kommer att erbjudas till självkostnadspris, biljetter kommer att delas ut till dem som har 

anmält sig och betalat.  

Det finns nu bara möjlighet att öppna toaletten via din tagg ej via kod, det har tyvärr visat 

sig att koden har spridits till personer som inte har behörighet till SBKs utrymmen. 

Punkt 7.2 Kassören TF; sms kommer att skicks ut angående avhämtning av tagg. Efter den 1 maj 

2021 fungerar inte nyckeln. TF avvaktar slutfaktureringar tills han har fått en uppdatering 

från PG angående utebliven anmälan till vakttjänstgöring. CÖ har delat sammanställning 

angående utebliven anmälan till hamnarbetesdagarna.  

Beslut om Index uppdatering av alla avgifter. 

Punkt 7.3 Sekreteraren: MR, inget att rapportera 

Punkt 7.4 Hamnkaptenen: PG, konstaterar att det är positivt att vi inte har haft några incidenter under 

säsongen. Anmälan till nattvakt har också i de allra flesta fall fungerat bra. PG skickar 

sammanställning på utebliven anmälan och/eller utebliven vakttjänstgöring till TF. 

Punkt 7.5 Båtplatsfördelning: TF många medlemmar står i kö för en båtplats. Under 2020 lämnade 6 

ev. 7 personer sin permanenta plats. 

Punkt 7.6 Klubbsidor och hemsida: TÖ har skrivit en kravspec för en föreningsapp. TÖ har utvärderat 

ytterligare 2 appar. ”Min föreningsapp” och ”Boappa”. ”Min föreningsapp” fungerar bäst, 

två steg. TÖ tittar vidare. 

BF meddelar att Pdf mallen för att ansöka om medlemskap nu fungerar igen. 

Punkt 7.7 Externa kontakter: Inget ytterligare att rapportera. 

Punkt 8 Rapport från hamnkommittén. CÖ har stängt av vattnet och lossat slangarna. Beslutades 

att vi ska sammankalla till 4 arbetsdagar för 2021. Det blir den 17 och 18/4 samt 24 och 

25/4.  

MJ har inget att rapportera.  

PS fixar ny bom och staket mot stranden. PS och MJ är ansvariga för att Lyfta båtar. Flera 

medlemmar begär enskild upptagning. Beslut att vi kommer att ta ut en avgift på 1000 

kr/lyft om medlemmen ej har möjlighet på förutbestämda dagar. Tydlig information om 

detta kommuniceras vid nästa års utsändning. 

Punkt 9 Till mötet anmälda frågor: 

Punkt 9.1 Tidplan för utskick 2021 

 

Dokument 

Original 

från 

Senast 

2021-02-28 

till 

medlem 

Senast 

på 

hemsidan 

Utskick 

(mejl) 

Kallelse till årsmötet 20 

mars 2021 

MR 14/2 till TF 28/2 28/2 

Info inför säsongen TF 14/2 28/2 28/2 

Lista med viktiga datum TF 14/2 28/2 28/2 

Info om arbete i hamnen, 

plus sms och mejl 

CÖ 14/2 till TF 28/2 28/2 

Info om vakthållning, plus 

sms och mejl 

PG 14/2 till TF 28/2 28/2 

Fakturering TF 14/2 28/2 28/2 
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Information om 50 års jubileum och preliminär bokning ska inkluderas i Utskick. 

Punkt 10 Nästa medemsmöte, årsmötet den 20 mars 2021 kl 10:00 i klubbhuset alternativt på 

Hamnplan 

Punkt 10.1 Nästa styrelsemöte torsdagen den 21 januari kl 18:00 i klubbhuset, alternativt via Teams 

 

Punkt 11 Övriga frågor: Inga övriga frågor 

Punkt 12 PL tackade styrelsen och avslutade mötet. 

 

Mötesordförande Patrik Lindberg:  

 

Vid protokollet Marie Rexelius:  


