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Båtsam Karlskrona     
2021-10-13 

Härmed kallas Båtsams medlemmar till årsmöte 

Nu när nästan alla restriktioner upphört och de allra flesta är vaccinerade så får 

vi ha vanliga fysiska föreningsmöten igen. Båtsams styrelse har därför beslutat 

kalla till årsmöte som enligt stadgarna skulle ha varit i våras. Båtsam bildades 

1961  så vi passar på att fira att föreningen fyller 60 år och det gör vi med god 

mat och dryck på Sjöofficersmässen. 

Tid:  Torsdagen den 11 november 2021 kl 18.30. 

Plats: Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 

Program: 

1. Årsmötesförhandlingar 

2. Aktuella frågor för båtlivet i kommunen bla åtgärder för att förebygga 

stölder i våra hamnar och uppläggningsplatser. 

3. Båtsam fyller 60 år i höst! Det firar vi med god mat på 

Sjöofficersmässen. Meny: Förrätt Kallrökt lax med pepparrotsfärsost på 

kavring 1 glas vitt vin. Huvudrätt Svensk fläskfilé med kryddsmör 1 glas 

rött vin md påfyllning. Kaffe med chokladbit. Anmäl ev allergi för att fixa 

alternativ. 

Anmäl deltagande till undertecknad via e-post senast 2021-11-04 så att vi i god 

tid kan informera restaurangen om antal matgäster. OBS! Sjöofficersmässen 

har på kvällarna klädkod kavaj, skjorta och slips eller motsvarande. 

E-post: ll.lby@live.se  

VÄLKOMNA! 

Båtsams styrelse genom 

Lars Larsson, ordförande Båtsam 0709-22647 

mailto:ll.lby@live.se
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Båtsams årsmöte 2021-11-11 

Program 

Sjöofficersmässen 2021-11-11 kl 18.30 

1. Årsmöte 
Dagordning årsmöte enligt stadgarna: 

Val av ordförande för årsmötet. 

Val av sekreterare för årsmötet. 

Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet. 

Sammanträdets behöriga utlysande. 

Fastställande av dagordningen. 

Upprop och fastställande av röstlängd. 

Styrelsens berättelse för det gångna året. 

Revisorernas berättelse. 

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Behandling av styrelsens förslag till åtgärder under året. 

Fastställelse av budget. 

Val av styrelseledamöter  

Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

Val av ledamöter till båtrådet. 

Val av valberedning. 
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2. Aktuella frågor för båtlivet i kommunen bla åtgärder för att 
förebygga stölder i hamnar och på båtuppläggningsplatser 

 

3. Övriga frågor 
 

4. Middag för att fira Båtsam 60 år! 
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Båtsam Karlskrona 2021-10-11 

Sammanställning av val Båtsam Karlskrona inför årsmötet 2021. 

På grund av pandemin genomfördes årsmötet 2020 via skriftlig 

kommunikation mellan styrelsen och medlemsklubbarna. Samtliga 

funktionärers mandat förlängdes 1 år dvs tom årsmötet 2021. Detta innebär 

att omval eller nyval av samtliga funktionärer. 

Styrelsen: 

Valda fram till årsmötet 2020: 

Ordf Lars Larsson, Lyckeby BS 

Kassör Göran Janrell , Aspö BK 

Ledamot Sören Lundh, Hasslö BK 

Ledamot LE Blomqvist, Lyckeby BS  

Ledamot  Ingemar Andersson, Veteranbåtsklubben  

Valda fram till årsmötet 2021: 

Lerdamot Lars Franzen, Pantarholmens BK 

Ledamot Ulf Sjöwall, Marinens BK 

Ledamot Bo Jönsson, Sunna BK 

Ledamot Lars Ronnje, KMS 

Ledamot Magnus Hallén, Trummenäs BS 

Revisorer: 

Stig Håkansson Sunna BK vald till årsmötet 2020 

Lars-Håkan Winkler, Trummenäs BS vald till årsmötet  2021 

Suppleant Mikael Johansson                 ”      ”             ”       2020 

Webb-ans: LE Blomqvist                         ”      ”             ”        ” 
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Valberedning 

Valda till årsmötet 2020 

Yngve Augustinnson, Pantarholmens BK, Anders Malmörn, Karlskrona Navigationssällskap 

och Sune Persberg, KSS. 
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Verksamhetsberättelse för Båtsam 2020 

Enligt Båtsams stadgar skall föreningen hålla årsmöte senast under mars månad. På grund av 

coronapandemin beslutade styrelsen skjuta på årsmötet till hösten 2021 med förhoppningen att man 

återskall kunna ha fysiska föreningsmöten igen.  Båtsams styrelse tillskrev medlemsklubbar 2021-03-

25 och informerade om detta.  

År 2020 kunde på grund av restriktionerna inget sedvanligt årsmöte hållas. Revisorerna granskade 

verksamhetsberättelsen och räkenskaperna i vanlig ordning och valberedningen föreslog omval av 

styrelse och andra funktionärer eftersom inget fysiskt möte kunde hållas. Klubbarna informerades 

skriftligt och gavs möjligheter lämna synpunkter och förslag. Detta dokumenterades i ett 

”årsmötesprotokoll”. Alla medlemsklubbar som svarade tillstyrkte detta förfarande  

Styrelsen 

har haft följande sammansättning: 

Ordförande Lars Larsson, Lyckeby BS 

Kassör Göran Janrell, Aspö BK 

Ledamöter Bo Jönsson, Sunna BK 

Magnus Hallén, Trummenäs BK 

Lars Ronnje, Karlskrona Motorbåts SK 

Ingemar Andersson, Carlskrona Veteranbåtsförening 

Lars-Erik Blomqvist, Lyckeby BS 

Ulf Sjöwall, Marinens BK 

Sören Lund, Hasslö BF 

Lars Franzen, Pantarholmens BK 

Övriga funktionärer 

Webmaster Lars-Erik Blomqvist. Lyckeby BS 

Revisorer Lars-Håkan Winkler, Trummenäs BK, Stig Håkansson, Sunna BK 

Ersättare Michael Johansson, Trummenäs BK 

Valberedning Yngve Augustinsson, Pantarholmens BK, sammankallande, Anders Malmörn, K-na 

Navis, Sune Persberg, Karlskrona Segelsällskap 
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Organisation 

Karlskrona Båtklubbars Samorganisation Båtsam är ett representantskap för inom Karlskrona 

kommun verksamma båtklubbar/sällskap. 

Sammanträden 

Årsmöte enligt skriftligt förfarande se bilagt årsmötesprotokoll 2020-12-01. Styrelsen har haft ett 

fysiskt sammanträde 2020 (utomhus) och Båtrådet två möten (varav ett utomhus)..  

Ekonomi 

Enl separat redovisning. 

Medlemmar 

Båtsam har 22 medlemsklubbar som representerar cirka 2500 medlemmar varav flertalet är båtägare 

samt cirka 1000 familjemedlemmar.  

Verksamhet under 2020 

Verksamhetens syfte är främst att verka för medlemmarna i kommunens Båtråd och där särskilt 

tillvarata båtlivets intresse i frågor som rör båtplatser och uppläggningsplatser samt vara 

kontaktorgan i kommunala båtlivsfrågor. Styrelsen träffas därför i regel före Båtrådets möten. 

Styrelsen pekar vilka frågor man vill diskutera samt vilka synpunkter som bör föras fram till 

kommunens företrädare.  

Båtsam har under året arbetat med bland annat följande frågor: 

1 Översiktsplan 2050 och skärgårdsutredningen. 

I Karlskrona pågår översyn av kommunens översiktsplan där den långsiktiga användningen av 

kommunens mark och vatten planeras. Eftersom Karlskrona har ett unikt läge vid havet med en stor 

skärgård så är förutsättningarna för båtliv och tillgänglighet till skärgården viktiga frågor i denna 

planering. ”Staden i havet” lanseras som motto för planen.  

Båtsam har yttrat sig över de förslag och olika dokument som kommunen presenterats olika 

skeenden.  I Båtsams ingår synpunkter och förslag både beträffande den strategiska inriktningen och 

de specifika frågor som ett viktiga förutsättningar för fortsatt utveckling av båtlivet i kommunen. 

Båtsam har i flera år efterlyst en bättre planering av tillgängligheten till skärgården och båtlivet. 

Under 2019 påbörjade kommunen en utredning som skall resultera i en plan för skärgårdshamnarna. 

I Båtrådet har samhällsbyggnadsförvaltningen gjort en ingående presentation av både 

översiktplanearbetet och skärgårdsutredningen varvid frågan diskuterats med utredarna. Utredarna 



 

Båtsams hemsida: http://www.batsam.com  Båtsams e-post: info@batsam.com 

av skärgårdsutredningen haft dialog med de båtklubbar som är berörda av hamnar som omfattas av 

utredningen. 

2., Rosenholms Udde  

Båtsam har under senare år ägnat stor uppmärksamhet åt behovet av platser för vinterförvaring av 

fritidsbåtar i kommunen. Problemet är dels att det saknas tillräckligt med platser för mera 

djupgående kölbåtar och dels att kommunen varslat att Lorentsbergs uppläggningsplats på sikt kan 

komma att tas i anspråk för bostadsändamål. Samtidigt planerar kommunen att kraftigt öka antalet 

bryggplatser och då behövs det rimligen också fler platser för vinterförvaring. 

Under 2021 har som framgått av media att läget för Rosenholms Udde helt förändrats genom att 

försvarsmakten varslat om att den vill köpa tillbaka markområdet varför kommens arbete med 

detaljplan och exploatering avbrutits.  

4. Kommunens planering och utbyggnad av båtplatser samt underhåll av fritidsbåtanläggningar  

Läget beträffande kommunens planering och underhåll av fritidsbåtanläggningar rapporteras och 

diskuteras kontinuerligt.  

5. Brottsförebyggande insatser mot stölder av båtmotorer mm.  

Tyvärr har antalet stölder av båtmotorer ökat kraftigt i kommunen liksom i landet i övrigt. Frågan har 

diskuterats i vid flera tillfällen i Båtrådet. Båtsam har bla efterlyst att kommunens 

brottsförebyggande råd engagerar sig såsom man stödjer insatser i andra kommunala miljöer. Det 

krävs gemensam riskinventering (trygghetsvandring) med berörda parter samt åtgärder för att höja 

säkerheten vid kommunägda fritidsbåtanläggningarna tex bättre belysning. Utöver kontakter med 

polisen, försäkringsbolagen (Larmtjänst), och hamnavdelningen så har Båtsam tagit kontakt med 

kommunens säkerhetsavdelning för att få ett ökat engagemang i frågan. 

6. Övriga frågor 

Utöver de frågor som redovisas ovan har bla följande frågor bevakats: Tillgången till 

uppdragningsramper för båttrailers, sjömackar, sophantering och toaletter i skärgården, 

stadsmarinan. 
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