
Välkommen till 
årsmöte 2020 i 

Bestorps Båtklubb



Agenda 

1. Sammanträdets öppnande
2. Föregående protokoll
3. Val av justeringsmän
4. Styrelsens förvaltnings- och verksamhetsberättelse
5. Revisionsberättelse och fråga om styrelsens ansvarsfrihet för år 2019
6. Fastställande av 2021 årsavgifter
7. Val enligt stadgar
8. Arbeten att utföra vid båthamnen
9. Nya stadgar

10. Information kring saneringsplanerna av båthamnen
11. Övriga frågor
12. Avslutning (Inget fika i år)



Styrelsens förvaltningsberättelse

Resultat: 38.808 kr 



Styrelsens förvaltningsberättelse
● Båthusbygget 2019/2020

○ Banklån med SBU som borgenär: 900.000 kr
○ Klubbdeposition: 40 st x 10.000 kr = 400.000 kr
○ Banksaldo 2018-12-31: 487.918 kr
○ Budget båthus: 1.600.000 kr
○ Båthus kostnad hittills: 1.513.000 kr
○ Kvar att färdigställa/betala: (Uppskattningar) 

■ Gästtoalett: 40 kkr
■ El i båthuset: 50 kkr

○ Prognos: Vi spräcker budget med ungefär 3.000 kr
○ Banksaldo 2020-03-20: 460.000 kr (avräknat kommande övr fakturor på 48.000 kr)



Förslag på avgifter för 2021 (2020)
● Medlemsavgift 350kr/år

● Bryggplatsavgift 500kr/bryggmeter(bredd)/år

● Vinterförvarings båthus båt inklusive vagn kvm(L x B) x 130kr/år (1)

● Vinterplats utomhus 300kr/år

● Sommarförvaring i båthus av vagn 250kr/år

● Sommarförvaring i kantoställ 100kr/år (2)

● Vinterförvarings kanot i båthus 200kr/år (2)

● Mobilöppning 100kr/år

● Lån av bomnyckel 100kr för ej medlem, 10kr för medlem. (3)

● Avgift för ej utförd arbetsplikt 600kr



Förslag på avgifter för 2021 (2020)
1. Betalning per yta i kvm som tas i anspråk, utifrån 

båttillverkarens mått längd och bredd. I tidigare modell 
(liten, mellan, stor) styrde bredden mycket mer än 
båtens verkliga storlek. Avgift 2021.

2. Ny hantering av kantorer, med märkning och avgift så vi 
kan ha kontroll på dessa. Avgift 2020-2021.

3. Bomnyckelutlåning via Swish, förenklad hantering utan 
manuell kvittenslista och utan kontantkassa. Avgift 
2020-2021



Valberednings förslag

● Ordförande
○ Michael Lööw

● Sittande 1år kvar
○ Göran Engzen, Petter Wern (avgår i förtid)

● Ledamöter i styrelsen
○ Ann-Sofie Ljung, Björn Eriksson, Jonas Ridderström,

● Suppleant
○ Thomas Nordh



Valberednings förslag

● Revisorer
○ Tomas Larsson, Peter Gunnarsson

● Revisorssuppleant
○ Mats Riiga

● Valberedning
○ Mats Riiga och Christer Grip

● Övriga erforderliga funktionärer
○ Hamnfogde, Arbetsledare utses av styrelsen



Arbeten att utföra vid båthamnen 
● Lägga golv på entresol
● Trapp till entresol
● El och belysning i båthuset
● Fixa på området
● Städa klubbhuset
● Gästtoalett

○ Fler till arbetslag efterlyses



Båthus
14 x 41,9 m  22 plintar + sockelbalkar
Stålstomme med oisolerad plåtbyggnad
2 portar och 2 gångdörrar
Ljusinsläpp i södra gaveln (mot sjön)

Beräknad 
- ca 40 båtar vinterförvaring
- ca 45 båtvagnar på sommaren

Entresol ska läggas i en sektion 
- små båtar/möbler o.dyl.





Stadgar

● Nya stadgar SBU:s krav kopplat till lån
○ Använt SBUs Ramstadgar som grund

● Stadgeändring kräver två medlemsmöten
● Extramötet 10 december 2019

○ Godkände förslaget
● Detta möte antar stadgarna 



Kvarstående efter saneringen

● Rampen kommer läggas om under april
● Kajen kommer flyttas in och grävas ur för djup
● Kajen brädkläs
● Justering fäste vid land av brygga 1 och 2
● Fogning av fundament i båthuset
● Ordningställning av ytor
● El till belysningsstolpar



Behandling av förslag som väckts av styrelsen 
eller klubbmedlem. 

Avslutning

Övriga frågor 


