
Protokoll fört vid Båtklubben Pärlans årsmöte 2016 

Plats: Drejarens Dagcentral i Bromölla. 

Datum: 22 mars 2016 

Antal närvarande: 24 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 Malmqvist. 

5. Till justerare för årsmötesprotokollet valdes Per Mårtensson och Arne Eriksson. 

6. Anna Birgersson föredrog delar av verksamhetsberättelsen, hela fanns att läsa i kompendium på 

borden. 

7. Anna Birgersson föredrog resultat och balansräkningen som godkändes och lades till 

handlingarna. 

8. Anna Birgersson föredrog revisionsberättelsen. 

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

handlingarna. 

10. Avseende avgifter för år 2017 föreslog styrelsen att samtliga avgifter skulle vara oförändrade.  
 
Avgifterna för 2017 blev således följande:  
 
a. Medlemsavgiften för  enskilda medlemmar  200 kr 

familjemedlemskap  250 kr 
 

b. Ersättning till bojlagen innevarande år fastställdes till 250 kr/boj 
 
c. Hamnavgifter i Kyrkvikens småbåtshamn: 

Brygga A 6 m bom:  3000kr 

Brygga A 8 m bom:  3500kr  

Brygga B utan bom:  1050 kr 

Bryggor C till G:  

Utan bom: 1050 kr 

bom 4,5 meter:  1300 kr 

bom 5 meter:  1400 kr 

bom 6 meter:   1500 kr 

 

Uppläggningsplats:  300 kr  

För gästplatser från andra dygnet   30 kr /dygn 

 



Rampavgiften på den norra rampen är slopad i och med att vägbom uppförts i 

hamnen. Tillfälliga turister som kontaktar Turistbyrån och får engångstillträde till 

hamnen erlägger 50 kr i ramavgift. 

 

Rampavgift:   50 kr / dygn 

 
(Gäller ej Pärlans medlemmar, räddningskår och sjöräddning.) 

Avgift ska erläggas i postinkast i container. 

d. 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 började tillgodoräknas redan under 2015 för att avdrag skulle kunna 
göras med start 2016. 

 
Samtliga avgifter och ersättningar godkändes. 
 

11. Inga motioner eller övriga frågor fanns från styrelsens sida. 

  

12. Till ordförande på 2 år nyvaldes Pelle Sandberg då Anna Birgersson avböjt omval. 

13. Till ordinarie ledamöter på två år omvaldes Johan Mellström och Mats Pedersen. 

Bengt-Göran Håkansson och Stefan Malmqvist har avböjt omval och Staffan Kvist har valt att hoppa 

av som ledamot under sin mandatperiod. 

Till ordinarie ledamöter på två år nyvaldes Anna Birgersson, Jonas Bengtsson och Patrik Hedlund. 

För nyval på ett år valdes Richard Persson som ersättare för Staffan Kvist. 

14. Christian Trägårdh som varit revisor i 8 år har avböjt omval. 

Till revisor för två år nyvaldes Staffan Kvist. 

15. Till revisorssuppleant för ett år omvaldes Dan Lindström. 

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

17. Fråga kom upp angående Turistbyråns öppettider med anledning av turisters möjlighet att få tillgång 

till tillfällig kod till vägbommen i hamnen. Vi ser inte detta som något stort problem då de flesta som 

har för avsikt att besöka vår hamn förhoppningsvis kollar upp möjligheter i förväg. 

 

Stefan Malmqvist och Bengt-Göran Håkansson (i sin frånvaro) avtackades för sina år i styrelsen med 

tavla och presentkort. 

Anna Birgersson avtackades för sitt ordförandeskap under 6 år och Johan visade upp ett litet kollage 

på vad som hänt i klubben under dessa år som varit mycket händelserika. 

Anna stannar kvar dock kvar i styrelsen som ledamot och kassör. 

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

 

 



Innan årsmötesförhandlingarna höll Filip Lindgren från Bromölla ett föredrag om sin historia som  

fossiljägare och om uppkomsten av Havsdrakarnas Hus i Bromölla. 

Efter mötesförhandlingarna berättade Johan Mellström och Pelle Sandberg lite om hamnens 

utveckling under 2015 och vad som kommer att ske framöver. 

 

Båtklubben bjöd på kaffe och kakor under kvällen. 

 

Vid protokollet 

 

Stefan Malmqvist 

Justeras 

                        

Per Mårtensson  Arne Eriksson 

 

____________________________ _____________________________ 


