
Välkommen till 
årsmöte 2021 i 

Bestorps Båtklubb



Båtsäsongen 2021 är igång!

Isfritt? 
Nej, som alla 
stora hamnar 
har vi isränna 
till öppet vatten



Agenda 

1. Sammanträdets öppnande
2. Föregående protokoll
3. Val av justeringsmän
4. Styrelsens förvaltnings- och verksamhetsberättelse
5. Revisionsberättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2020
7. Propositioner och motioner
8. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget
9. Val enligt stadgar

10. Information från styrelsen 
11. Arbeten att utföra vid båthamnen
12. Övriga frågor
13. Avslutning (Inget fika i år)



Styrelsens förvaltningsberättelse

 
 

Resultat: - 15 867 kr 



Styrelsens budget 2021

● Intäkter
○ Medlemsavgifter:     67 000 kr
○ Övriga intäkter, ramp mm 228 000 kr

● Utgifter
○ Avgifter SBU:   18 000 kr
○ Ränta och avskrivn: 140 000 kr
○ Övriga utgifter el mm   66 000 kr

● Resultat prognos 2021:  71 000 kr



Förslag på avgifter för 2022
● Medlemsavgift 350kr/år

● Bryggplatsavgift 500kr/bryggmeter(bredd)/år

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

● Vinterplats utomhus 300kr/år

● Sommarförvaring i båthus av vagn 250kr/år

● Sommarförvaring i kantoställ 100kr/år

● Vinterförvarings kanot i båthus 200kr/år

● Mobilöppning 100kr/år

● Lån av bomnyckel 100kr för ej medlem, 10kr för medlem

● Lån av gästplats vid brygga 125kr/dag

● Avgift för ej utförd arbetsplikt 600kr



Valberednings förslag

● Ordförande
○ Michael Lööw

● Sittande 1år kvar
○ Ann-Sofie Ljung, Björn Eriksson 

● Ledamöter i styrelsen
○ Göran Engzén, 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



Information från styrelsen
● Kinda kanal vill lägga en kanotbrygga hos oss

○ Styrelsen har ställt sig positiv
○ Planen är i viken in mot lillsjön
○ Kanotställen flyttas då till den sidan båthuset

● De flesta båtar har en bryggplats som passar dem
○ Tyvärr innebär att det blir svårt att byta bryggplats

● ….



Försäkring mot skador
● Medlemmar ska ha minst ansvarsförsäkring. 
● Större skador som drabbar medlem som täcks 

av klubbens SBU försäkring, kan komma 
medlem till del, medlem står för självrisk.

● Klubben ersätter inga övriga skador som inte 
täcks av SBUs försäkring.

● Medlem eller dess ombud ska delta i aktiviteter 
där deras båt eller annat omfattas.



Arbeten att utföra vid båthamnen 
● Bryggplatsbredd ändring på brygga 2

○ Plats 202-206 blir 2,5m, en plats utgår
○ Pga fler bredare båtar

● Montera räcke vid rampen till gästtoaletten
● Montera klubbmärket till båthuset
● Inoljning av bryggor/ramper/kaj/paviljong
● Byta dåliga bombojar
● Montera brädor på kajens utsida
● Montera spännband under entresolplan för kanoter
● Alternativt arbeten 

○ Städning klubbhus mm 
○ Ytterligare alternativt arbeten kommer under säsongen



Avslutning

Övriga frågor 


