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Protokoll fört vid årsmöte i Utterviks båtklubb 2015-05-17 

Lokal: Uttervikspaviljongen 

Närvarande: 

Ove Albertson, Kurt Alvin, Sten Axelsson, Peter Björling, Jan Dalhäll, Anita Danielson, 

Bengt Danielson, Peter Hellström, Thomas Herbst, Niclas Holstensson, Max Jacobsen, 

Christer Kempe, Max Lundin, Gösta Nyman, Gunnar Palm, Lennart Palm och Marianne 

Albertsson ( Håkan Lidberg del av mötet) 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Till mötesordförande valdes Jan Dalhäll och till sekreterare valdes Marianne Albertsson 

2. Fastställande av röstlängd för mötet 

Fastställdes 

3. Fråga om mötet är behörigen utlyst 

Frågan besvarades med ja 

4. Fastställande av dagordning 

Dagordning fastställdes 

5. Val av 2 protokolljusterare (jämte ordf) samt rösträknare 

Anita Danielson och Max Jacobsen 

6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2014 

Godkändes 

7. Revisorernas berättelse 

Föredrogs och godkändes 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2014 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet 

9. Propositioner och motioner 

Inga inkomna 

10. Fastställande av årsavgift för 2016 och budget 2016 

Kassören gick genom en lista på åtgärder som behöver göras i hamnen. På listan finns 

långsiktiga och kortsiktiga åtgärder beskrivna. Listan har delats ut i samband med kallelsen 

För närvarande håller vi på med att byta ut brygga 1. 

Årsavgiften blir oförändrad för 2016, dvs 400 kronor för strandplats, 700 kronor för 

normalbred plats, 1000 kronor för bred plats och nockplats. För de som hyr plats tillkommer 

en kostnad på 300 kronor. 

Påminnelseavgift beslutas till samma som år 2014, dvs 100 kronor för den första och 200 

kronor för den andra 

Styrelsen är mycket nöjd med att utskicket av fakturan sker tillsammans med samfällighetens 

utskick i början av året. Endast 8 påminnelser har behövt att skickas ut. Dessutom blir det 

tydligt vilka båtplatser som är tillgängliga tidigt på säsongen. 

11. Val av 2 styrelseledamöter för 2 år (nuvarande ordförande Jan Dalhäll och sekreterare 

MAlbertsson) 

Jan Dalhäll och Marianne Albertsson valdes 

12. Val av 3 styrelsesuppleanter för 1 år (nuvarande M.Jacobsen, P. Hellström och M.Lundin) 

Max Jacobsen, Peter Hellström och Max Lundin valdes 

13. Val av 1 revisorssuppleant för 1 år (nuvarande Anders Lundgren) 

Anders Lundgren valdes 

14. Val av 1 revisor för 2 år 



Eva Axelsson valdes 

15. Val av 1 ledamot för 1 år till den gemensamma valberedningen( nuvarande Sten Axelsson 

Sten Axelsson valdes 

16. Val av 1 suppleant för ett år till den gemensamma valberedningen( nuvarande Stefan 

Johansson Skogsduvevägen 4 

Stefan Johansson valdes 

17. Förslag till revidering av stadgarna från 1968 (reviderade förra gången i maj 2014). 

Ändringen är ett tillägg om att båtägarna skall använda samfällighetens återvinningsstation för 

sina sopor. 

Tillägget godkändes och sekreteraren för in detta i stadgarna. 

18.Fastställande av extra städdag för att färdigställa brygga 1 

Arbetet beslutas att utföras lördagen den 13 juni, ordföranden sätter upp information om 

arbetsdagen. 

19 Båtklubbsdag/fest den 4 juli 

Diskuterades vad en sådan dag ska innehålla. Fastställdes att först en arbetsdag i hamnen och 

sedan ett knytkalas vid badpaviljonen. Ordföranden ska bjuda in sjöräddningen att visa sin 

verksamhet. 

20 Nya miljöregler för båthamnar. 

Mötet diskuterade hur vi ska ta oss an de nya miljökrav som ställs på båthamnar. Diskuterade 

även hur vi ska ta oss an att hamnen slammar igen och att den är beväxt. Vilka åtgärder 

behövs för att hamnen ska vara en långsiktigt hållbar miljö för vår verksamhet? 

Mötet kom fram till att det är viktigt att kunna ta upp båtar och kolla dem men att det ska 

anslås med en skylt att man inte får spola av båtar målade med bottenfärg med gift i. Max 

Lundin gör texten och Håkan Lidberg gör skylten och sätter upp denna. 

Spolplatta diskuterades. Spolplatta innebär en hög kostnad men är ett krav om båtar med 

giftig bottenfärg ska få spolas av. 

Toatömning diskuterades och vi beslöt att under sommaren undersöka för hur många båtar 

detta kan vara aktuellt. Uppskattningsvis är det under 10 stycken. 

Beslutades att bilda en grupp bestående av Lennart Palm, Gunnar Palm och Jan Dalhäll för att 

diskutera med Samfälligheten om hur vi ska gå vidare i frågan om åtgärder i hamnen ur ett 

långsiktigt perspektiv. Båtklubben har troligen ansvar för bryggor mm i hamnen men själva 

hamnen, parkeringsplats, väg dit ner osv bör Samfälligheten vara inblandad i. 

Lantmäteriförrättningen vägleder i frågan. 

21- Övriga frågor 

En fråga om att sätta upp bom vid parkeringen under vintertid för att förhindra stölder av 

motorer under vintern (varit flera i år) togs upp och diskuterades. 

Mötet kom till slut fram till att olägenheterna är för stora, snöröjning, vändplan osv och att det 

bästa är att inte förvara dyrbara motorer på planen. 

22 Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade alla närvarande. 

Uttervik 2015-05-17 

Ordförande Sekreterare 

Jan Dalhäll Marianne Albertsson 

Justeras 

Anita Danielson Max Jacobsen 



 


