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Dagordning årsmöte 2019-02-14 

1. Mötets öppnande 

2. Parentation 

3. Val av mötesordförande 

4. Val av mötessekreterare 

5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

6. Godkännande av dagordningen 

7. Godkännande av mötets behöriga utlysande 

8. Verksamhetsberättelse 

9. Kassaberättelse 

10. Revisionsberättelse 

11. Ansvarsfrihet för styrelsen 

12. Ansvarsfrihet för AU (arbetsutskott) 

13. Inkomna propositioner  

14. Val av   

a) Ordförande, 2 år 

b) två styrelseledamöter, 2 år  

c) en styrelsesuppleant, 2 år 

d) två ledamöter AU på 2 år  

e) en revisor, 2 år 

f) två valberedare, 2 år 

f) hamnfogde, 2 år 

g) två bryggfogdar, 2 år 

h) fyra kranförare, 2 år 

i) stugvärdsansvarig, 1 år  

 

15. Fastställande av avgifter för 2019 

16. Fastställande av datum för gemensamma arbetsdagar 
Förslag 13 april, 18 maj samt 28 september 

17. Fastställande av verksamhetsplan 

18. Övriga frågor (motioner och förslag) 

- Krav på låsta småbåtar 

19. Mötets avslutande 
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Verksamhetsberättelse för år 2018 
 

Styrelsens sammansättning för 2017 

Fredrik Emsevik, ordförande Eva Mjörnerud, sekreterare 

Hans Wallgärd, kassör Bo Nilsson, ledamot 

Ken Rosén, ledamot Peter Palmertz, suppleant 

Tommy Björkström, suppleant 

 

Under året har ett årsmöte och fyra styrelse-/arbetsmöten hållits.  

Antalet medlemmar var vid årsskiftet 223 st inklusive familjemedlemmar. 

Båtsällskapet har haft tre planerade arbetsdagar, 7 april, 26 maj och 8 september samt 
två extra arbetsdagar.  

Stenafastigheten. 
Det har varit fortfarande varit mycket arbete med att städa och röja på området och i 
trähuset. Vi har också bytt en hel del ytterpanel samt målat. Ny gångdörr har satts in.  
Ny port har byggts och monterats. En hel del elarbeten har gjorts. Staket har byggts och 
satts upp samt ny grind. Vi har anlitat auktionsfirman Klaravik för att sälja telestolpar, 
baracker och båtmotor. Hela byggnaden har under vintern varit fullbelagd med båtar. 
Passersystem med tagg är införskaffat men kan ej sättas i drift förrän vi har fungerande 
wifi- och internettjänst. 

Marinan Tegeludden 
Iläggningsramp i betong har köpts in och lagts på plats norra sidan. 
Betongbryggan/vågbrytaren har lagts på plats vid södra bryggan. 
Klubbhuset har fått fiber indraget och installerat, dock ingen tjänst påkopplad ännu. 
Sjömärken ”orsaka ej svall” har köpts in och monterats på södra och norra delen av 
bryggorna. 
Två st Klippo handgräsklippare inköpta då de gamla hade gjort sitt. 
Allmänt underhåll och gräsklippning har gjorts löpande i marinan. 

Kärringberget 
Inga större arbeten utförda, normalt underhåll under året är gjort. 

Sjöstugan Borgvik 
Inga större arbeten utförda, normalt underhåll under året är gjort. 

 

Jag vill tacka all som på olika sätt bidragit till att båtsällskapet haft en  
väl fungerande verksamhet. 

 

Fredrik Emsevik 

Ordförande  
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Verksamhetsplan för år 2019 
 

Under året kommer tre arbetsdagar att hållas, 13/4, 18/5 och 28/9. 

En separat arbetsdag för klubbstugan i Borgvik kommer att hållas under säsongen, 
denna dag meddelas via sms. 
Färdigställande av förråd skall planeras och utföras under arbetsdagen. 

Styrelsen och arbetsgruppen har tre planlagda möten under året, 26/3, 17/9 och 19/11. 

Arbetet med att rusta upp Stena Lokalen kommer att fortsätta, samt att vi fortsätter att 
röja skräp m m på utsidan mellan Trähuset och båthus C. 

Bom till Norra infarten (efter järnvägsövergången) kommer att färdigställas under  
vårens arbetsdagar. 

Arbete med att färdigställa räcke vid vägen söder om trähuset fortsätter. 

Passersystem in till trähuset kommer att installeras under året. Passersystem med tagg 
och kod kommer att användas. 

Fiberinstallationen kommer att avslutas under våren och ett trådlöst wifi nät kommer 
att installeras. Detta skall i första hand användas för BAS och för passersystem samt 
larm till trähuset. 

Våra maskinansvariga fortsätter att rusta våra maskiner så att de blir godkända och 
säkra. 

Båtkranen kommer under året att få LED-belysning, typ gatubelysning, i toppen för att 
underlätta vid lyft av båtar i skymning eller mörker. 

Två projekt som ska kostnadsberäknas: 
- Förbättrat underlag för kranrälsen kommer att påbörjas genom att offerter tas in 

för detta jobb. Ambitionen är att det kommer bli en gjuten konstruktion, likt den 
som är ut över vattnet. 

- Belysning av marina, båthus, parkering, där har vi behov. 

Styrelsen och arbetsgruppen jobbar med: 
- Att få till ett arrendeavtal eller ett köp av mark runt marinan Tegeludden. 

Detta jobb görs för att vi ska kunna söka tillstånd för vattenverksamhet hos Länssty-
relsen. Vår totala bryggareal kommer att bli för stor i framtiden om det görs mer 
bryggytor. 

- Frågan hur vi ska ta oss an en eventuell momsregistrering på ideella föreningar. 
- GDPR-krav som nu ställs, en ansvarig söks till detta. 

Slottsbrons Båtsällskap ska följa de lagar och förordningar som åligger sällskapet att 
följa. 

Y-bommar kommer att tillverkas till nya betongbryggan. 

Landgång mellan betongbryggan och gamla bryggan ska tillverkas. 

En handlingsplan för utbyte av gamla y-bommar kommer att tas fram, detta gäller först 
och främst bryggan Kärringberget. 


