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Protokoll. 
 

Protokoll fört vid Båtsams årsmöte 2012-03-29 i Sunna BK:s lokaler på 

Lorentzberg. 

 

Närvarande klubbar: Jämjö BK, Karlskrona SS, Lyckeby BS, Tallebryggans 

BK, Sunna BK, Sunna BK, Nättraby BK, K-na Navis, Pantarholmens BK och 

Trummenäs BK. 

Närvarande Båtsam: Lars Larsson (ordf), Lars E Blomqvist, Rinus Voorn, Bo 

Jönsson, LH Winkler (revisor) samt Stig Håkansson (revisor). 

Inbjudna: Anders Jonsson, hamnchef och Jörgen Johansson, hamntekniker.  

 

Lars Larsson inledde med att välkomna de närvarande och föreslog, att efter 

”Hamnens” information pausa för enklare förtäring, vilket bifölls.  
 

 

 Val av ordförande  för årsmötet. 

Valdes Lars Larsson, TBK. 
 

 Val av sekreterare för årsmötet. 

Valdes Lars Erik Blomqvist, Lyckeby BS. 

 

 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet. 

Valdes Lars Franzén, PBK och JO Magnusson, Sunna BK. 

 

 Sammanträdets behöriga utlysande. 

Sammanträdet fastställdes som behörigen utlyst gm utskick, hemsida o 

press. 

 

 Fastställande av dagordningen. 

Dagordningen upplästes och fastställdes. 

 

 Information från kommunen. 

Kommunens hamnchef Anders Jonsson informerade om 

hamnavdelningens organisation, verksamhet o planering för hamnen i 

allmänhet och för fritidsbåtssektorn i synnerhet. Pågår nu samordning 

med Marinens BK ang flyttning av deras bryggor till Hattholmsområdet, 

temporärt tills slutlig plats anges. Hamnen skall försöka att hos den nya 

entreprenören få tillfälliga båtplatser, till låns, under själva flytten för de 

båtar man sjösatt. Motsv. för TBK pågår underhand. 
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Jörgen Johansson informerade om läget på avtalsfronten och där man nu 

tillsammans med en arbetsgrupp där Båtsam ingår skall se över så att i 

mesta möjliga mån rättvisa o ensning sker. 

 

 Upprop och fastställande av röstlängd. 

Fastställes om behov föreligger. 

 

 Styrelsens berättelse för det gångna året. 

Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes, lades till handlingarna. 

Biläggs protokollet. 

 

 Revisorernas berättelse. 

Revisionsberättelsen upplästes. Lades till handlingarna. 

 

 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Föreslogs styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  

Beslut: Ansvarsfrihet beviljades. 

 

 Behandling av styrelsens förslag till åtgärder under året. 

Inga förslag till behandling förelåg. 

 

 Fastställelse av budget. 

Föreslogs att budgeten skulle vara enligt tidigare praxis, dvs kostnad för 

hemsida, ev jubileum och möten. 

 

 Val av styrelseordförande, styrelseledamöter o suppleanter. 

 

Till ordf. för Båtsam: Valdes Lars Larsson, TBK, 2 år, omval. 

 

Ledamöter: Valdes Göran Janrell, Aspö BK, Lars Erik Blomqvist, LBS, 

Rinus Voorn, KSS, Magnus Hallèn Trummenäs. Samtliga omval på 2 år. 

 

Tidigare valda ledamöter: Lars Ronnje, KMS, Per Ståhl, NBK, Bo 

Jönsson Sunna BK, Ulf Sjövall, Marinens BK  

 

Samtliga tidigare valda kvarstår 1 år. 

Som webmaster Lars Erik Blomqvist, nyval, 1 år. 

Jan Anders Månsson avsagt sig omval. 
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 Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

Revisor: Stig Håkansson, Sunna BK 2 år, omval. 

Rev.suppl: Michael Johansson, Trummenäs BK 1 år, omval. 

Tidigare vald revisor: Lars Håkan Winkler, Trummenäs BK kvarstår 1 

år 

 

 Val av ledamöter till båtrådet. 

Beslutades att samtliga Båtsams styrelseledamöter ingår i Karlskrona i 

Karlskrona kommuns Båtråd. 

  

 Val av valberedning. 

Vb valberedning så föreslogs Anders Malmörn för, omval 1 år. 

Då inga mer fanns att tillgå så vakantsattes de 2 andra platserna i 

valberedningen mot att styrelse skall söka efter två ledamöter. 

 

 Övriga ärenden. 

L Blomqvist, LBS: Informerade om vad som förevarit på årets 

Båtriksdag, främst vad som gäller samgåendet mellan SBU o SSF. Inga 

beslut fattade i frågan men arbetsgrupperna fick BR:s uppdrag att fortsätt 

arbetet för en sammanslagning. 

Jan Anders Månsson: Gm L Blomqvist, tackade för sin tid inom 

Båtsam, dels som ledamot, dels som ordförande samt senast som 

webmaster. Önskar att Båtsam fortsättningsvis vara en levande o 

samlande kraft för ett levande fritidsbåtsliv inom Karlskrona kommun, 

L Larsson: Tackade Jan Anders för hans gärningar inom Båtsam. 

L Gustafsson, NBK: Aktualiserade Djupviksbryggan o Hasslöbrons 

öppningstider. 

Ordf. meddelade att för Djupviksbryggans del så gäller ”Allemansrätten” 

men att det vore lämpligare att inblandade tog nya tag och kom med 

konkreta besked ang tider mm som gör att inte fritidsbåtar stör den 

eventuella skärgårdstrafik som använder bryggan. 

Vb Hasslöbrons öppningstider har det inte kommit till Båtsam några 

signaler om för ändring eller justering. 
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 Avslutning. 

Då inga fler frågor anmäldes tackade ordf. för visat intresse och inbjöd till 

förtäring och förklarade möte för avslutat kl 2130. 

 

Karlskrona den 2012-03-30  

Vid protokollet 

 

Lars Erik Blomqvist 

Lyckeby BS 

Lars Larsson 

Ordf. Båtsam 

 

 

 

Lars Franzén   Jan Olof Magnusson 

Pantarholmens BK   Sunna BK 
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Verksamhetsberättelse för Båtsam 2011. 
 

 

Styrelsen 
har haft följande sammansättning: 

 

Ordförande 

Lars Larsson, Tallebryggans BK 

Sekreterare 

Lars-Erik Blomqvist, Lyckeby BS 

Kassör 

Göran Janrell, Aspö BK 

Ledamöter 

Bo Jönsson, Sunna BK 

Magnus Hallén, Trummenäs BK 

Lars Ronnje, Karlskrona Motorbåts SK 

Per Ståhl, Nättraby BK 

Lars-Erik Blomqvist, Lyckeby BS 

Rinus Voorn, KSS 

Ulf Sjöwall, Marinens BK 

 

Övriga funktionärer 

 

Webmaster 

Jan-Anders Månsson, Trummenäs BK 

 

Revisorer 

Lars-Håkan Winkler, Trummenäs BK 

Stig Håkansson, Sunna BK 

Ersättare 

Michael Johansson, Trummenäs BK 

 

Valberedning 

Anders Malmörn, K-na Navis, sammankallande 

J-A Månsson, Trummenäs BK (tillika webmaster) 

En ledamot vakant. 
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Organisation 

Karlskrona Båtklubbars Samorganisation Båtsam är ett representantskap för 

inom Karlskrona kommun verksamma båtklubbar/sällskap. 

 

Sammanträden 

Styrelsen har hållit tre protokollförda sammanträden. Båtrådet har sammanträtt 

tre gånger. 

 

Ekonomi 

Enl separat redovisning. 

 

Medlemmar 

Båtsam har 23 medlemsklubbar som representerar över 3000 medlemmar varav 

flertalet är båtägare i kommunen.   

 

Verksamhet under 2011. 

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 har därför sammanträtt före varje möte med kommunens Båtråd. 

Styrelsen har pekat ut vilka frågor man vill diskutera samt vilka synpunkter som 

bör föras fram till kommunens företrädare. 

 

Exempel på frågor som behandlats under året är: 

1. Avtal med kommunen om fritidsbåtshamnar. I Båtrådet har Båtsams 

företrädare påtalat avsaknaden på samråd med klubbarna innan tekniska 

nämnden fattade beslut i november 2009 om principer för 

framtida/fortsatta avtal mellan kommunen och berörda klubbar. 

Kommunen kommer under våren 2012 göra en översyn av avgifter för 

fritidsbåtar och avtal med båtklubbar vari Båtsam kommer att erbjudas att 

delta. 

2. Kommunens planchef har vid flera tillfällen deltagit i Båtsams aktiviteter 

för att bla informera om och diskutera planeringen av framtida 

fritidsbåtplatser vid Hattholmen/Stadsmarinan och plats 

vinteruppläggning av båtar. Därvid har information lämnats som påverkar 

Tallebryggans Båtklubbs situation beträffande bryggor i framtiden. 

3. Flyttning av Marinens Båtklubbs bryggor till kommunal plats. 

4. Policy vinteruppläggning av båtar på kommunal mark. 

5. Tillgängligheten till bryggor i skärgården. 
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6. Öppningstider Hasslöbron. 

7. Städdag i skärgården som genomfördes i september av några klubbar trots 

att sedvanlig samordning via Båtrådet missades. 

8. Toaletter i skärgården samt anläggningar för tömning av toatankar. 

9. Sjömackar i Blekinge 

10. Utveckling av skärgården och båtturism. 

11.  Diverse underhållsbrister vid bryggor , kajer och belysning har påtalats. 

12.  Upprustning av hamnar ex Ungskär, Långören Stenshamn. 

 

 

Slutord 

Styrelsen tackar de som medverkat i arbetet med att via Båtsam bevaka 

båtklubbarna och deras medlemmars intresse för båtlivet i Karlskrona. 

 

Karlskrona 2012-03-17 

Styrelsen 
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