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MÖTESPROTOKOLL 

 
Datum: 2022.03.19  
Plats: Hos Morten  
Mötestyp: Konstituerande styrelsemöte  
Deltagare: Björn Hoftvedt, Morten Solvang, Odd Johnsen, Harry Olsson, 
Annette Paulsson och Lars Johnsson 

 

Kopia till: hemsidan  
 

 
 AKTIVITET ANSVAR TID 
2.1 Årsstämman 2022 

Kallelsen till årsstämman genomgicks. Under 
övriga ärende vill styrelsen diskutera med 
medlemmarna om alla båtplatserna och 
sjöbodarna skall ha samma värde. I dag måste 
ny medlem som får plats på den nya delen av 
norra brygga, betala 4 500 kronor mer för en 3 m 
plats än en om köper på den gamla delen på 
samma brygga. Det samma gäller sjöbodarna. 
Värde för alla båtplatserna kan till exempel 
fastställs till 12 000 kronor och för sjöbodarna 
18 800 kronor. Differensen mellan dagens värde 
och nytt värde tillfaller vid sal båtklubben. 
Justeringarna av värde får ingen betydelse för 
dagens andelsägare. Om medlemmar stödjer 
detta, kan styrelsen lägga fram en motion om 
detta på nästa årsstämma. 

Björn 
 

 
 

2.2 Soptunnan 
Båtklubbens soptunna kostar Båtklubben 2 500 
kronor i året. Enligt styrelsen uppfattning är det 
inte behov för tunnan. Alla medlemmarna bor 
inom området och kan ta med sig soporna hem. 

Annette  
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Några har heller inte respekterad styrelsens 
uppmaning om inte att kasta sopor som skall 
källsorteras i tunnan. 

 
2.3 

 
Ny badstege  
Badstegen på södra brygga vill bli bytt innan 
badsäsongen.  

 
Odd/Björn 

 

 
2.4 

 
Nytt bokföringsprogram 
Kassören använder i dag et stort och något 
komplicerat bokföringsprogram. Hon vill 
undersöka et enklare alternativ. 

 
Annette 

 

2.5 Vägen ned till hamnen 
Vägen ned till hamnen behöver lagas. Morten 
undersöker pris med entreprenör. 

Morten  

2.6 Tjära bryggorna 
Det är dags att tjära bryggorna. Tentativt datum 
är 7, maj beroende på vädret. Det måste vara 
torrt väder fyra, fem dagar innan vi tjärar. 
Förfrågan kommer att skickas ut med 
förhoppning att 5–6 personer anmäler sig. 

Alla  

                           Vi tackar Morten för fika och husvärme   
 
  
Protokollet är godkänd elektronisk 
 


