
Protokoll fört vid Båtklubben Pärlans årsmöte 2013 

Plats:  Räddningstjänstens lokaler i Bromölla. 

Datum: 20 mars 2013. 

Antal närvarande: 27 personer. 

1     Ordföranden Anna Birgersson hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 

2     Årsmötet befanns behörigen utlyst. 

3     Dagordningen fastställdes. 

4    Till ordförande att leda dagens förhandlingar valdes Anna Birgersson och till sekreterare att föra 

årsmötesprotokollet valdes Johan Mellström. 

5     Till justerare för årsmötesprotokollet valdes Arne Eriksson och Leif Zadig. 

6     Anna Birgersson föredrog Verksamhetsberättelsen. 

7     Johan Mellström föredrog resultat och balansräkningen. 

8    Johan Mellström föredrog Revisionsberättelsen. 

9    Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret och berättelserna lades till 

handlingarna. 

10  a) Medlemsavgiften för nästa år (2014) fastställdes till oförändrade 125:- kronor för enskild 

           medlem samt 175:- kronor för familjemedlemskap, dvs för familj boende på samma adress. 

(Leif Zadig kom med ett förslag om att höja medlemsavgiften till tex 200 kr och att dela upp 

den i två delar, en del som avser SBU avgiften och en som är föreningsavgiften. Majoriteten 

röstade för oförändrad avgift ) 

      b)  Ersättning till bojlagen innevarande år fastställdes till oförändrat  200:-/boj. 

      c)  Hamnavgifter för nästa år (2014) fastställdes enligt följande: 

           Kyrkvikens småbåtshamn: 

           Brygga A: 400:-bryggplats (nya platser).  

           Brygga B: 400:-/bryggplats (oförändrat). 

           Brygga C: 650:-/bryggplats (oförändrat). 

           Bryggor D till G : bom 4,5 meter: 900:-/bryggplats (oförändrat), 

                                         bom 5 meter: 1000:-/bryggplats (oförändrat), 

                                         bom 6 meter: 1100:-/bryggplats (oförändrat). 

           För gästplatser från andra dygnet  30:-/dygn (oförändrat). 

           Avgift norra rampen: 20 kr per gång rampen användes. Gäller ej Pärlans medlemmar, 

           räddningskår och sjöräddning.  Avgift ska erläggas i postinkast i container.  



11    1 motion fanns att ta beslut om vilket även har aviserats om tidigare i medlemsutskicket. 

Motionen handlar om förslag på stadgeändring. Den i stadgan inskjutna bisatsen ”…, som skall vara 

ansluten till Svenska Båtunionen (SBU), … ” stryks. 

En protest kom ang denna motion och det gällde att SBU nyligen tagit beslut om att inte gå med på 

en sammanslagning med Svenska Seglarförbundet. Därför anses denna motion onödig att behandla. 

 

Styrelsen förtydligade att förslaget om stadgeförändringen INTE berodde på att det fanns en önskan 

om urträde ur SBU. Förslaget handlar om att få bort tvånget att vara med ur stadgarna vilket 

styrelsen anser vara felaktigt och förhalande vid ev. stora ekonomiska förändringar i framtiden som 

inte gynnar våra medlemmar. 

Röstning genomfördes. 3 röstade emot motionen och 20 röstade för en ändring. 4 röstade inte. 

Ett första beslut togs för en förändring. För att ändringen ska träda i kraft krävs ytterligare en 

röstning vid nästkommande årsmöte. 

12    Ordförande Anna Birgersson har ett år kvar på sitt mandat som ordförande.  

13    Till ordinarie ledamöter på två år omvaldes Erik Sörensen. Pelle Mårtensson, Alf Norderyd och 

Anders Henriksson som också står för omval har valt att hoppa av. Till deras ersättare valdes Kenny 

Olsson och Stefan Malmkvist. Båda på två år. En plats lämnas vakant. 

 14    Till revisor för två år valdes Anders Abrahamsson. 

 15    Till revisorssuppleant för ett år omvaldes Gustav Eckenstedt. 

16    Mötet uppdrog åt styrelsen att inom sig utse valberedning. 

17    En fråga kom upp om vad status är när det gäller den nya hamnen. Styrelsen svarade att man 

inte fått något mer besked från kommunen men att man har ett möte inplanerat i början av Maj där 

frågan även kommer att diskuteras. Pärlans arrende på nuvarande hamnen går ut i år. 

18    Ordföranden förklarade årsmötet avslutat. 

Innan årsmötesförhandlingarna höll Torgny Ekholm från Bromölla Brandkår ett föredrag om deras 

verksamhet och några aktuella brandämnen som bla faror i hem och båtmiljö. 

Därefter bjöd Båtklubben på kaffe och kakor. 

 

Vid protokollet 

Johan Mellström 

Justeras 

                        

Arne Eriksson                                                     Leif Zadig 


