
 

Protokoll från årsmöte i Enhörna Båtklubb 
 
Tid: Torsdag den 28 november 2019 
Plats: Bygdegården i Överenhörna 
Närvarande:  Ca 40 medlemmar 
 

1. Mötets öppnande 
Klubbordförande Sten Fält hälsade välkommen och uttryckte glädje över att så 
många medlemmar närvarade samt förklarade mötet för öppnat.  
 

2. Fråga om mötet utlysts i rätt tid 
Mötet beslutade att kallelse utlysts i rätt tid. 
 

3. Fastställande av dagordning 
Mötet godkände föreslagen dagordning. 
 

4. Val av ordförande och sekreterare 
Till ordförande valdes Sten Fält och till sekreterare valdes Leif Törnsten. 

 
5. Val av protokolljusterare och rösträknare 

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Mats Wellerfors och Sune Johansson. 
 

6. Stadgeändring 
Föreslås ändring i klubbens stadga vad gäller beslutsmässighet. Ordet minst skall 
föregå antal ordinarie medlemmar vid beslut, det vill säga minst 5 ordinarie 
medlemmar. Förändringen godkändes av mötet. 
 

7. Föregående årsmötesprotokoll 
Föregående protokoll godkändes. Protokollet finns att läsa på klubbens hemsida. 
 

8. Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes av mötet. 
 

9. Ekonomisk rapport 
Sten Fält presenterade den ekonomiska rapporten och informerade att klubben nu 
har ökat till 133 medlemmar. Den ekonomiska rapporten godkändes av mötet. 
 

10. Revisionsberättelse 
Björn Frick läste upp revisionsberättelsen.  
 

11. Frågan om ansvarsfrihet för mandatperioden 
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den gångna mandatperioden. 
 

12. Fastställande av medlemsavgifter 
Medlemsavgifterna för kommande år föreslås vara oförändrade vilket godkändes av 
mötet. 
 

13. Fastställande av arvoden till förtroendevalda 
Arvoden till förtroendevalda föreslås vara oförändrade vilket godkändes av mötet. 
 
 
 



14. Proposition från styrelsen (2 st) 

• Två stycken bryggor á 7,5 meter föreslås köpas in och placeras i riktning mot 
Sjövik. Detta innebär en ökning med 6 platser insida och 4 platser utsida. 
Bryggorna beräknas kosta 30 000,-kr och Y-bommar insida ca 6 000,-kr/styck. 
Total investering ca 100 000,-kr. Beräknade intäkter ca 9 000,-/år. 
Avbetalningstid ca 10 år. Mötet yrkar bifall till styrelsens förslag. 

• Styrelsen föreslår byte av nyckelsystem till chippade nycklar. Planerad 
kostnad är 65 866,-kronor för 130 nycklar. Mötet beslutar att nyckelbytet skall 
genomföras och beslutar även att 500,-kr per nyckel i höjning skall belasta 
varje medlem. Ny depositionskostnad blir således 1 000,-kr/medlem. 

 
15. Budget 2020 

Sten gick igenom budget för kommande år och budgeten godkändes av mötet. 
 

16. Val av funktionärer enligt bilaga 
Ordförande Sten Fält (1 år kvar) 
Till kassör 2 år valdes Sten Fält  
Till sekreterare 2 år valdes Leif Törnsten 
Till ordinarie ledamot 1 år valdes Johan Dart 
Till ordinarie ledamot 2 år valdes Nils Hedengren 
Till ordinarie ledamot 1 år valdes Bosse Lindström 
Till ersättare1 år valdes Jan Börge Hansen 
Till ersättare 1 år valdes Alf Bergström 
Till revisor 1 år valdes Björn Frick 
Till revisor 2 år valdes Hanna Therbén 
Ansvarig för i och uppläggning 1 år valdes Nils Hedengren 
Ansvarig för i och uppläggning 1 år valdes Onni Härkeman 
Ansvarig för i och uppläggning 1 år valdes Björn Frick 
Till hamnfogde 2 år valdes Tommy Engström 
Till Hamnfogde 1 år valdes Dan Höglund 
 
Till arbetsledare och övriga funktioner 1 år valdes 
Hagskär vår 1 år Mark Abrahamsson 
Hagskär höst 1 år Mark Abrahamsson 
Ekensberg vår 1 år Tommy Engström 
Vassbekämpning 1 år Tommy Engström 
Ekensberg höst 1 år Ari Määttä 
Vägavdelning vår 1 år Lars Feldt 
Vägavdelning höst 1 år Mats Wellerfors 
Hemsida webbmaster Mark Abrahamsson 
Valberedning 1år Bosse Lindström, sammankallande 
  Mark Abrahamsson 
  Lars Feldt 
 

17. Rapporter och information 
Bottenfärger på båtar 

Alf Bergström redogjorde för bottenfärger.  
Förslag på ändring av regler vid ej utnyttjande av båtplats 

Bosse Lindström presenterade nytt förslag för iläggning av båt. De 
medlemmar som ej har sjösatt sin båt till den 1 juni kan komma att förlora sin 
båtplats. Om särskilda skäl finns för senare iläggning av sin båt kan dock, 
efter dialog med styrelsen, båtplatsen hyras ut till annan medlem under en tid 
alternativt sen iläggning godkännas.  



Svar på frågor från föregående årsmöte 
Önskemål om bygge av bastu som diskuterats vid tidigare möten kommer på 
styrelsens förslag ej att genomföras. 

Information om säkerhetsfrågor vid båtklubben 

• Styrelsen föreslår att ingen vägbom kommer att sättas upp vilket godkändes 
av mötet.  

• Tidigare förslag med kamerabevaking dygnet runt vid båtklubben bedöms av 
styrelsen att inte vara till någon nytta. Däremot lades ett förslag om att ha 
kamera vid bryggorna som är kopplade till klubbstugan. Föreslogs även att 
kameraatrapper sätts upp för avkräcka. Ytterligare förslag är att rensa 
lövverket mellan klubbstugan och bryggorna för att få bättre översikt. 

• Föreslogs att det finns lampa vid klubbstugan som även lyser när ingen finns å 
plats. 

• Medlemmarna uppmanas att vara noggranna och stänga bryggdörren efter 
sig. Här finns förslag på dörrstängare. 

• Klagomål har framförts och medlemmarna uppmanas nu att köra försiktigt på 
vägen till och från båtklubben. 
 

Information om SBU:s Medlemsförsäkring (Svenska Båtunionen). 

• Informerades om att eventuella olyckor som sker inom båtklubbens område 
täcks av SBU:s båtförskring. Dock måste alla ha sin egen båt försäkrad. 
Eventuell kontroll av detta är ej beslutad. 

 
18. Övriga frågor av ej ekonomisk natur 

Förlängd vakthållningsperiod (fram till 30/10) 

• Mötet beslutade att utöka vaktperioden med en månad på hösten med 
anledning av att många väljer att ha kvar sina båtar i vattnet efter 
upptagningsdag.  

Sjösättning 

• Sjösättning sker 2 maj 2020 
Upptagning 

• Upptagning sker 26 september 2020. Diskuteras senare upptagningsdatum 
och eventuellt beslut om detta meddelas senare. 

Vakt 

• Vakthållning sker från och med 1 maj 2020 
 

19. Avslutning 
Sten tackade Evy Östensson för att hon alltid ställer upp och anordnar fikat. 
 
Sten Fält tackade avgående medlemmar och välkomnade nya funktionärer. Sune 
Johansson avtackades med en present efter en lång tids hårt arbete i styrelsen. 
 
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötet för avslutat. 
 
Vid protokollet  Justerat  Justerat 
 
 
 
………………………… ………………………… ………………………… 
Leif Törnsten  Mats Wellerfors  Sune Johansson
   
 
 


