
Protokoll fört vid Båtklubben Pärlans årsmöte 2014 

Plats:  Scoutstugan i Bromölla. 

Datum: 20 mars 2014. 

Antal närvarande: 20 personer. 

1. Ordföranden Anna Birgersson hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 

2. Årsmötet befanns behörigt utlyst. 

3. Dagordningen fastställdes. 

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

årsmötesprotokollet valdes Stefan Malmkvist. 

5. Till justerare för årsmötesprotokollet valdes Arne Eriksson och Tommy Karlsson. 

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 (2015) fastställdes till oförändrade 125 kr för 

enskild medlem samt 175 kr för familjemedlemskap, dvs för familj boende på samma 
adress. 

b. Ersättning till bojlagen innevarande år fastställdes till 250 kr/boj, en höjning med 50 kr 
c. Hamnavgifter för nästa år (2015) fastställdes enligt följande: 

Kyrkvikens småbåtshamn: 
Brygga A: 400kr / bryggplats (nya platser).  

Brygga B: 400 kr / bryggplats (oförändrat). 

Brygga C: 650 kr / bryggplats (oförändrat). 

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

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

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

Uppläggningsplats: 300 kr (höjning med 150 kr)  

För gästplatser från andra dygnet  30 kr /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 

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

en önskan om utträde 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. 



Motionen behandlades även under årsmötet 2013 då beslut måste ske vid 2 på varandra följande 

möte.  

Denna gång fick förslaget ett positivt genomslag med 20 röster mot 3. 4 avstod att rösta. 

Vid årets möte var beslutet enhälligt positivt och ingen röstning behövdes. 

Stadgarna kommer härmed att ändras enligt ovanstående förslag from 2014. 

 

12. Till ordförande på två år omvaldes Anna Birgersson. 

  

13. Till ordinarie ledamöter på två år omvaldes Johan Mellström, Bengt-Göran Håkansson, Mats 

Pedersen och Pelle Sandberg. 

14. Till revisor för två år omvaldes Christian Trägårdh. 

15. Till revisorssuppleant för ett år omvaldes Gustav Eckenstedt. 

16. Mötet uppdrog åt styrelsen att inom sig utse valberedning. 

17. Under övriga frågor påpekade en medlem att ordningen på uppställningsplanen borde ses över lite 

bättre då det förekommer annat än båtar och släpar på vissa uppläggningsplatser. Styrelsen 

informerade att vi redan uppmärksammat detta och redan förra året vidtagit åtgärder gentemot 

medlemmar som brukar platserna fel.  

18. Ordföranden förklarade årsmötet avslutat. 

Innan årsmötesförhandlingarna höll Mari Lichtenberg från Bromölla Scoutkår en presentation om 

scouternas verksamhet i Bromölla. 

Efter årsmötesförhandlingarna höll Johan Mellström en presentation om Båtklubbens 

framtidsplaner. Vi har fått ett nytt 5-årigt arrendekontrakt och utökat arrendeområde.  

En 10-årig utvecklingsplan med reinvesteringar och nyinvesteringar är framtagen och presenterad för 

kommunen som varit positiva till detta vid våra möten. De kommer att ta detta vidare för beslut.  

Därefter bjöd Båtklubben på kaffe och kakor. 

 

Vid protokollet 

Stefan Malmkvist 

Justeras 

                        

Arne Eriksson   Tommy Karlsson 

 

____________________________ _____________________________ 


