
Protokoll fört vid Båtklubben Pärlans årsmöte 2018 

Plats: Drejarens Dagcentral i Bromölla. 

Datum: 20 mars 2018 

Närvarande: 21 personer. 

 

1.   Ordföranden Pelle Sandberg hälsade välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 

2.    Årsmötet befanns behörigt utlyst. 

3.    Dagordningen fastställdes. 

4.    Till ordförande att leda förhandlingarna valdes Pelle Sandberg och till sekreterare att föra 

årsmötesprotokollet valdes Alf Norderyd. 

5.    Till justerare av årsmötesprotokollet valdes Patrik Hedlund och Richard Persson. 

6.    Johan Mellström föredrog verksamhetsberättelsen, som även fanns att läsa i 

kompendium på borden. 

7.    Johan Mellström föredrog resultat och balansräkningen. 

8.    Johan Mellström föredrog revisionsberättelsen. 

9.    Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och berättelserna lades 

till handlingarna. 

10.   Fastställande av avgifter och ersättningar: 

         a)  Medlemsavgifter för år 2019 beslöts vara oförändrade: 

               enskilda medlemmar 200 kr och familjemedlemskap 250 kr. 

         b)  Ersättning till bojlagen innevarande år beslöts höjas med 50 kr till 300 kr per boj. 

         c)  Hamnavgifter för år 2019 beslöts vara oförändrade: 

              Brygga A 6 meter bom      3000 kr 

              Brygga A 8 meter bom      3500 kr 

              Brygga B utan bom             1050 kr 

              Brygga 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 gäster från andra dygnet 30 kr/dygn 

             Tillfälliga turister som kontaktar Turistbyrån och får engångstillträde till 

hamnen erlägger 50 kr i rampavgift per dygn. 

     d) Avdrag på nästkommande års bryggavgift beslöts oförändrad om 200 kr per 

arbetstillfälle som städdag eller annan arbetsinsats som styrelsen finner likvärdig. 

Maximalt avdrag per år är 400 kr. 

11.   Inga motioner eller övrig frågor fanns. 

12.   Pelle Sandberg omvaldes som ordförande på ett (1) år.  

13.   Anna Birgersson, Mats Pedersen och Johan Mellström omvaldes som ordinarie 

ledamöter på två år vid jämnt år. 

         Jörgen Klein och Alf Norderyd nyvaldes som ordinarie ledamöter på två år vid 

jämnt år. 

 14.   Staffan Kvist omvaldes som revisor på två år vid jämnt år. 

 15.   Dan Lindström omvaldes som revisorssuppleant på ett år. 

 16.   Beslöts att styrelsen inom sig utser valberedning. 

 17.   Inga övriga frågor. 

 18.  Ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. 

 

Innan årsmötet höll Bert-Inge Lindros och Mikael Stålberg från Sjöräddningssällskapet i 

Hörvik ett intressant fördrag om sjöräddning och gav värdefulla tips.  

 Efter årsmötet informerade Johan Mellström och Pelle Sandberg om vårt tioåriga 

investeringsprogram för hamnen från 2013. De berättade även om diskussionerna med 

kommun om att vi eventuellt tar över ägandet av bryggorna för att få bättre 

kontinuitet i utförandet av förbättringarna. 

Båtklubben bjöd på kaffe med tilltugg under kvällen. 

Vid protokollet 

 

Alf Norderyd 

Justeras 

 

Patrik Hedlund                                Richard Persson   

 


