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MÖTESPROTOKOLL 

 
Datum: 2022.08.04  
Plats: Hos Björn  
Mötestyp: Styrelsemöte  
Deltagare: Björn Hoftvedt, Morten Solvang, Odd Johnsen, Harry Olsson, 
Annette Paulsson, Lars Johnsson 

 

Kopia till: hemsidan  
 

 
 AKTIVITET ANSVAR TID 
2.1 Röjning i hamnen  

13 juli inviterade styrelsen till röjning i hamnen. 
Ungefär 30 personer deltog, och röjningen 
avslutades med grill. Hamnen är snyggad upp, 
och vi hade en trevlig social sammankomst. 
Mattias har kört bort allt skrotet som hade samlat 
sig i hamnen. 
 

  

2.2 Riktlinjer 
Styrelsen har utarbetat riktlinjer för tilldelning av 
sjöbodar och båtplatser. Riktlinjen är bifogad och 
publicerad på hemsidan.  
 

Björn  

 
2.3 

Sjöbodar  
Det är fortsatt medlemmar som vägrar sig för att 
lämna in sin sjöbod även om den inte används 
eller har båt i vattnet. Styrelsen vill kontakta 
medlemmar som inte använder sin sjöbod och 
påminna om at den skall att används som 
komplement till den brygganläggning som 
förvaltas av Båleröds Båtklubb. Vidare 
beslutade årsstämman 2022 at ”Hyresgäster till 
sjöbod som inte använder sin bod eller inte 
nyttjar sin båtplats, måste återlämna sjöboden 
till Båtklubben som kan fördela den enligt 
kölista.” 
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2.4 Tillsyn på Båleröd S:1 och båtuppställningen 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen i Strömstad 
kommun kommer på tillsyn Båleröd S:1 och 
båtuppställningen 11 augusti.  

Morten/Björn  

2.5 Måla sjöbodar 
Sjöbodarna skall målas i år. Det är fortsatt tre 
bodar som inte är målad. Styrelsen skickar 
påminnelse om att bodarna måste målas innan 
15 september. 
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Protokollet är godkänd elektronisk 
 
 
 
Riktlinjer vid tilldelning och användning av båtplats och sjöbod 
 
Kölista - båtplats 
Bara medlemmar av Båtklubben kan stå på kölista för specielle platser, till exempel 3,5 
m platser. Ej-medlemmar kan stå på kölista för båtplats. 
 
Tilldelning och användning av sjöbod 
Sjöbod kan bara tilldelas medlemmar som använder sin sjöbod. Hyresgäster till sjöbod 
som inte använder sin sjöbod eller inte nyttjar sin båtplats, måste återlämna sin sjöbod 
till Båtklubben som kan fördela den enligt kölista, jfr Stadgarna 16§. 
 
Tilldelning och användning av båtplats 
Båtklubben disponerar åtta 3,5 m platser. Medlemmar som ansöker om 3,5 m plats, 
måste dokumentera behov för platsen. Vid kölista för 3,5 m plats, måste andelsägaren 
ta i bruk platsen med egen båt inom ett år. Om inte platsen tas i bruk, tilldelas platsen 
den som står först på kölistan. 
 


