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Stråvalla Båtklubb 

Protokoll: Styrelsemöte tisdagen den 6 april 2021 kl. 18:30 

Digitalt 

Punkt 1 PL öppnade mötet. 

Punkt 2 Närvarande: Patrik Lindberg PL, Torstein Fagerhaug TF, Peter Gustafsson PG, Bo Fock 

BF, Torbjörn Öhrström TÖ, Christer Örn CÖ, Mikael Johansson MJ, Marie Rexelius MR 

Punkt 3 Dagordningen fastställdes 

Punkt 4 Protokoll från föregående styrelsemöte 11 mars 2021 godkändes. 

Punkt 5 Inkomna skrivelser: BF har fått in ett antal önskemål om medlemskap, sommar och 

trailerplats. Styrelsen beslutade att godkänna alla för medlemskap. Torbjörn skickar ut mail 

att de är välkomna, påminner om stadgarna, samt informerar om att vi har lång kö för att 

erhålla en sommar- trailer- eller permanent plats. Beslutades också att vi ser över stadgarna 

speciellt med avseende på tidigare kommentar angående anknytning och/eller fastighet för 

att vara medlem i SBK. 

Punkt 6 Avgivna skrivelser: Inget att rapportera 

Punkt 7 Arbetsrapporter: 

Punkt 7.1 Ordföranden: PL informerade om att en inseglingsränna nu är muddrad. Muddring och 

dumpning av sanden har genomförts helt enligt beslut från myndigheterna. PL fortsätter 

att arbeta med möjligheter för att om möjligt kunna muddra inne i hamnen. Om vi kan få 

tillstånd detta behöver vi identifiera finansiella möjligheter. Ett alternativ skulle vara ett 

medlemslån i kombination med ett Banklån. En Enslinje kommer att byggas under 

Arbetsdagarna. 

Tångallmänningen har givit SBK tillstånd att gräva ut i norra delen av hamnen för att ordna 

ytterligare Parkeringsplatser. Det är bara tillåtet att parkera en bil per Båtplats på 

hamnplanen. 

Miljö och Hälsa har godkänt att SBK ej tillhandahåller Soptunnor, man har lovat att 

tillhandahålla ytterligare sopkärl i anslutning till Badplatsen.  

Styrelsen beslutar dock att på försök fortsätta att erbjuda Sopkärl enligt tidigare under 

säsongen 2021 med förhoppning att dessa bara kommer att användas av 

Båtplatsinnehavare. 

Badstegen längst ut i hamnen kommer ej att sättas upp under den kommande säsongen. 

Punkt 7.2 Kassören: TF rapporterar att vi nu har 983 657 SEK i kassan. Detta innebär att många 

medlemmar har betalat sina avgifter i tid till den 30/3. TF kommer att gå igenom vilka som 

har missat detta och skicka ut en påminnelse. Bokslutet är klart, liksom 

Revisionsberättelsen som föreslår att bevilja Styrelsen ansvarsfrihet för 2020. Dessa 

dokument kommer att publiceras på Hemsidan. TF har undersökt regler och möjligheter 

för hur man som ekonomisk förening under Pandemin kan hantera sitt Årsmöte. Generellt 

ska mötet vara genomfört inom 6 månader dvs senast den 30/6 men ytterligare information 
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finns om möjlighet till digitalt möte med anledning av Pandemin. Förmodligen kan vi 

genomföra ett digitalt möte med röstning via mail. TF återkommer. 

Punkt 7.3 Sekreteraren: Valberedningen har gjort sitt jobb och föreslår omval av samtliga 

medlemmar i styrelsen. 

Punkt 7.4 Hamnkaptenen: Bokning av vakt-nätter pågår 

Punkt 7.5 Båtplatsfördelning: Koordineras av BF, TF och TÖ. 

Punkt 7.6 Hemsidorna: TÖ och BF arbetar med dessa. 

Punkt 7.7 Externa kontakter: Inget övrig att rapportera. 

Punkt 8 Rapport från hamnkommittén: 4 arbetsdagar är planerade. 66 av 108 båtplatsmedlemmar 

har anmält sig. Arbetsdagarna kommer att genomföras enligt gällande Covid-19 regler. 

Arbetet kommer att inkludera allmänt underhåll samt att sätta upp en enslinje. Dessutom 

är material inköpt till en ny grind och ett staket bredvid grinden. PS kommer att svetsa ihop 

allt. Grind och staket kommer att sättas upp under arbetsdagarna. 

Punkt 9 Till mötet anmälda frågor: PG har fått frågor om tillgång till Toaletterna för alla 

medlemmar. Pga att koden till toaletten fick allmän spridning, är det nu bara möjligt att 

öppna toaletten med hjälp av tagg. Detta innebär att det bara är båtplatsinnehavare som har 

tillgång till toaletterna. En tagg per Båtplats. Så snart din båtplats är uthyrd till sommarplats 

avaktiveras din tagg. 

Punkt 10 Nästa medlemsmöte: Beslutades att vi avvaktar tills vidare pga Pandemin. 

Punkt 11 Nästa styrelsemöte: Beslutades att vi avvaktar tills vidare pga Pandemin. 

Punkt 12 Övriga frågor: 

Punkt 12.1 PL berättar att SBK har ansökt för att kunna Epoxy behandla alla båtar som så önskar. 

Detta skulle innebära att man inte behöver bottenmåla båten med giftig färg. PL kontaktar 

en annan Båtklubb som har använt sig av detta alternativ angående deras erfarenhet. Miljö 

och Hälsa är inte positiva till att vi använder Durkduk då detta alternativ innebär att det 

blir mörkt under duken i stora delar av hamnen vilket från Miljösynpunkt inte är positivt. 

TF ombesörjer att PG får en extra tagg för de som hyr klubbstugan. 

Kommunicerades också att det är viktigt att eventuella möten av de som hyr klubbstugan 

inte tar plats på parkeringen. Dessa möten får hållas inne i Klubbstugan, på altanen eller 

på trä-däcket. 

Punkt 13 PL avslutade mötet. 

 

Mötesordförande Patrik Lindberg:  

 

Vid protokollet Marie Rexelius:  


