Protokoll fört vid Båtklubben Pärlans årsmöte 2015
Plats: Drejarens Dagcentral i Bromölla.
Datum: 26 mars 2015.
Antal närvarande: 28 personer.
1. Ordföranden Anna Birgersson hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.
2. Årsmötet befanns behörigt utlyst. Ändring av lokal har skett sedan utlysning och detta har
meddelats via mailutskick samt anslag i hamnen.
3. Dagordningen fastställdes.
4. Till ordförande att leda dagens förhandlingar valdes Anna Birgersson och till sekreterare att föra
årsmötesprotokollet valdes Stefan Malmqvist.
5. Till justerare för årsmötesprotokollet valdes Stefan Gabrielsson och Tommy Karlsson.
6. Anna Birgersson föredrog Verksamhetsberättelsen.
7. Anna Birgersson föredrog resultat och balansräkningen.
8. Anna Birgersson föredrog revisionsberättelsen.
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret och berättelserna lades till
handlingarna.
10. Avseende avgifter för år 2016 föreslog styrelsen en höjning av medlemsavgifterna med 75 kr och
höjning av bryggavgifterna med 400 kr vilket godtogs av mötet. Anledningen till de föreslagna
höjningarna var dels att priset inte justerats på 10 år samt att klubben får allt svårare att hitta
medlemmar som frivilligt ställer upp och utför tjänster för klubbens utveckling och överlevnad.
Genom höjningarna får klubben ökade intäkter vilka kan och ska användas att köpa in de
tjänster som behövs utifrån istället.
Avgifterna för 2016 blev således följande:
a.

Medlemsavgiften för

enskilda medlemmar
familjemedlemskap

200 kr
250 kr

b.

Ersättning till bojlagen innevarande år fastställdes till 250 kr/boj, en höjning med 50 kr

c.

Hamnavgifter i Kyrkvikens småbåtshamn:
Brygga A:
800kr
Brygga B:
800 kr
Brygga C:
1050 kr
Bryggor D till G:
bom 4,5 meter:
1300 kr
bom 5 meter:
1400 kr
bom 6 meter:
1500 kr
Brygga H:
3000 kr
Uppläggningsplats:
300 kr

(höjning med 400 kr)
(-”-)
(-”-)
(-”-)
(-”-)
(-”-)
(ny brygga för större båtar)
(oförändrat)

(+75 kr)
(-”-)

För gästplatser från andra dygnet
Avgift norra rampen:

30 kr /dygn
40 kr / dygn

(oförändrat)
(höjning med 20 kr)

(Gäller ej Pärlans medlemmar, räddningskår och sjöräddning.)
Avgift ska erläggas i postinkast i container.

d.

Som ett led i att avgifterna höjdes föreslog styrelsen även att de som ställer upp för
klubben med arbetsinsatser ska premieras bättre.
Den sk. arbetsplikten som ger ett avdrag om 100 kr på nästkommande års bryggavgift
slopas och ersätts av följande:
Avdrag på nästkommande års bryggavgift om 200 kr per arbetstillfälle såsom städdag
eller annan arbetsinsats som styrelsen anser likvärdig.
Max avdrag att utnyttja per år är 400 kr.
Denna ersättning kommer att börja tillgodoräknas redan under 2015 för att
avdrag ska kunna göras med start 2016.

11. Inga motioner eller övriga frågor fanns från styrelsens sida.
12. Till ordinarie ledamöter på två år omvaldes Kenny Olsson och Stefan Malmqvist.
Stefan sitter 1 år i taget.
Erik Sörensen som varit kassör i 6 år har avböjt omval.
Till ordinarie ledamöter på två år nyvaldes Bodil C Lindvall och Staffan Kvist.
13. Anders Abrahamsson som varit revisor i 6 år har avböjt omval.
Till revisor för två år nyvaldes Andre Niewerth.
14. Gustav Ekenstedt som varit revisorssuppleant i 6 år har avböjt omval.
Till revisorssuppleant för ett år nyvaldes Dan Lindström.
15. Mötet uppdrog åt styrelsen att inom sig utse valberedning.
16. Under övriga frågor ställdes frågor om den nya bryggans utförande vilket förklarades av Pelle
Sandberg. När den Norra iläggningsbryggan som håller på att bytas ut är klar så kommer arbete med
den nya bryggan som ska platsa de större båtarna att påbörjas. Förhoppningsvis ska vi kunna ha den
klar under denna säsong.
En översiktsbild på hamnens utvecklingsplaner för de närmsta 10 åren visades och de närvarande fick
information om klubbens planer och användandet av kommunens budgeterade summor för hamnen.
Styrelsen informerade också om pågående diskussioner om uppsättning av vägbom för att hindra
obehörig trafik ut till bryggområdet och fyrplatsen. Detta för att försvåra det för det klientel som inte
kan låta bli andras ägodelar samt att minska nerskräpningen som allmänheten orsakar.
Synpunkter från medlem kom upp om att bommen kunde skadas och skapa mer arbete än att göra
nytta. En annan medlem menade av egen erfarenhet att bommar gör nytta även om det inte stänger
ute de som håller på med kriminalitet professionellt och klubben anser också att vi måste försöka
göra nåt för att få till en ändring i hamnen istället för att låta det fortgå och bli värre och värre i
stället.

17. Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Innan årsmötesförhandlingarna höll Lars Collvin från länsstyrelsen i Skåne en liten presentation om
Ivösjökommitténs verksamhet. Kommittén lägger ner ett gediget arbete på att samla fakta om
Ivösjöns och dess närområdes status varje år och detta kan användas som underlag av myndigheter
m fl. Båtklubben Pärlan är medlemmar i kommittén och har närvarat på deras vår och höstmöte
under några års tid.

Båtklubben bjöd på kaffe och kakor under kvällen.

Vid protokollet

Stefan Malmqvist
Justeras

Stefan Gabrielsson

Tommy Karlsson
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