
Välkommen till 
årsmöte 2022 i 

Bestorps Båtklubb



1. Sammanträdets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt justeringsmän
3. Fråga om mötet är behörigen utlyst och fastställ dagordning
4. Styrelsens förvaltnings- och verksamhetsberättelse
5. Revisionsberättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2021
7. Propositioner och motioner
8. Fastställa verksamhetsplan, avgifter och budget för 2022
9. Val enligt stadgar

10. Information från styrelsen 
11. Arbeten att utföra vid båthamnen
12. Övriga frågor
13. Avslutning med fika

Agenda 



Verksamhetsberättelse 2021
● Styrelsen 

○ Ordförande Michael Lööw, Vice ordförande Göran Engzén, Sekreterare Björn Eriksson,  
Kassör Ann-Sofie Ljung, Ledamot Jonas Ridderström, Suppleant Thomas Nordh

○ Styrelsemöten 4 protokollförda, löpande kontakt via e-post och  telefon

● Verksamhet

○ Fokus på att få full funktion i båthamnen

○ Fortsatt intresset för båtliv, flera skaffade större båtar, flera medlemmar - Pandemi begränsad påverkan

○ Sjösättning och upptagning genomfördes med god anslutning av medlemmar. Såväl medlemmar som gäster har använt 
båtrampen.

○ Allmänna arbetsdagar 4 st - alternativa arbetsuppgifter

■ Klubbmärke på plats på båthuset, färdigställda Gästtoaletten resp Grillplatsen

■ Vattenutkast på brygga 2 och 3 samt eluttag på brygga 3

■ Städning av klubbhus och hållt rent på hamnområdet

○ Volymer

■ Medlemmar 196 st

■ Sommar: bryggplatser 102 st, båtvagnar i båthus 23st, Kanotställ 5 st 

■ Vinter: Båtar i båthus 43 st, kanot/kajak i båthus 4 st, båtar utomhus 6 st



Ekonomi redovisning 2021

 
 

Resultat: 45 869 kr 



Revisionsberättelse - ansvarsfrihet
● Revisionsberättelse 

● Styrelse ansvarsfrihet för 2021
○ Fråga till årsmötet



Verksamhetsplan
● Bevara full funktion i båthamnen

● Genomföra båtuttagning och båt inläggning

● Planera och genomföra allmänna arbetsdagar

● Planera och bemanna alternativt arbete städning, gräsklippning

● Bevaka att kommun bygger kanotbrygga

● Etablera enklare ställplatser för husbilar



Budget 2022

● Intäkter
○ Medlemsavgifter:     65 000 kr
○ Övriga intäkter, ramp mm 235 000 kr

● Utgifter
○ Avgifter SBU:   20 000 kr
○ Ränta och avskrivn: 130 000 kr
○ Övriga utgifter el mm 100 000 kr

● Resultat prognos 2022:  50 000 kr



Förslag på avgifter för 2023
● 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

● Vinterförvaring 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
○ Göran Engzén, Jonas Ridderström

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

● Suppleant
○ Thomas Nordh



Valberednings förslag
● Revisorer

○ Sittande 1år kvar
■ Peter Gunnarsson

○ Val
■ Tomas Larsson

● Revisorssuppleant
○ Mats Riiga

● Valberedning
○ Mats Riiga och Christer Grip

● Övriga erforderliga funktionärer
○ Hamnfogde, Arbetsledare utses av styrelsen



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

○ Läggs i viken in mot lillsjön
○ Kanotställen flyttas till gräsytan mot lillsjön
○ Båtar på gräsmattan mot banvallen flyttas senast 17 april

● Båtar ligger på bryggplats som passar dem
○ Alla önskemål inför 2022 hanterade
○ Kommer vara svårt att byta till större bryggplats

● Installation av vinsch i båthuset
○ Lyfta båtar mm till entresolplanet

● Ställplatser för husbilar planeras vid boulebanan



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 justering på brygga 2

○ Plats 203-205 justering bredd mellan platserna
● Inoljning av bryggor/ramper/kaj/paviljong
● Målning av klubbhuset
● Byta dåliga bombojar
● Montera brädor på kajens utsida
● Ta bort en stockar (sjunktimmer) vid brygga 3
● Ta bort näckrosor vid brygga 1
● Fylla i gropar i gräsmattan och så gräs
● Alternativt arbeten 

○ Gräsklippning (Tider kvar)
○ Städning klubbhus mm (Fullbokat)



Avslutning

Övriga frågor 


