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Protokoll. 
 

Protokoll fört vid Båtsams årsmöte 2011-03-31 i TBK:s lokaler . 

 

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

Sunna BK, Karlskrona MS, Karlskrona Navis, Marinens BKC, Pantarholmens BK, För 

Carlscrona Veteranbåtar och Trummenäs BK. 

Närvarande Båtsam: Lars Larsson (ordf), Lars E Blomqvist, Göran Janrell (kassör), Rinus 

Voorn, Bo Jönsson. Lars Ronnje, LH Winkler (revisor) samt Stig Håkansson (revisorsuppl).  

Inbjuden: Ola Svärdh, K-na kommun (ersättare för Hans Thulin, förhindrad). 

 

 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 B Dovstad, K-na Navis och Bo Jönsson,Sunna BK. 

 

 Sammanträdets behöriga utlysande. 

Sammanträdet fastställdes som behörigen utlyst. 

 

 Fastställande av dagordningen. 

Dagordningen upplästes och fastställdes. 

 

 Information. 

Ola Svärdh informerade om tänkt utveckling i Karlskrona med översiktsplanen 

som underlag, främst vad som kan hända med Båtlivet vb hamnar 

uppdragningsplatser mm samt det planerade Pottholmsprojektet. I stora drag kan 

man säga att finns intresse av idkare att exploatera Lorentsberg så håller man på 

möjliggöra flytt av uppdragningsplatsen till området för fd skjutbanan, andra 

sidan viken(Sunna kanal). Man har planer på att bygga ut hela 

gästhamnsområdet från en linje Saltsjöbadsvägen- nuvarande vågbrytaren med 

pirar utrustade med förtöjningsplatser. Likaså viken Oljehamnen mot muddret 

med förtöjningsplatser. För större djupgående båtar kan man tänka att anordna 

uppställningsplatser ”inåt landet” typ Torskorsområdet. Båtarna skulle tas upp 

vid lämplig kaj och fraktas via bil vidare. Inga upptagningsplatser vare sig på 

Rosenholmsvarvet eller vid gamla oljecisternernas plats kommer att få ställas 

upp båtar på därför att det inte bidrar till att försköna stadens infart. I samband 

härmed nämnde Ola, att Österleden kommer att förskönas med träd och annan 
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beväxning, och en rondell. Skeppsbron kommer att bebyggas framöver och 

redan nu har Länstyrelsen fått plats där. Södra Saltö nämndes som ett område att 

bygga bostäder på och nuvarande företag får då flytta på sig. Säljö södra udde, 

Ekenabben och Sandhamn är platser som genom privata initiativ också kommer 

att utvecklas. Mer om allt detta kommer säkert att framgent att läggas ut på K-na 

kommuns hemsida vartefter. Ordf i Båtsam ville att kommunen skulle 

fortlöpande hålla oss informerade via båtrådet på ett mera aktivt sätt än vad som 

nu skett i dessa ärenden. Under hela presentationen erbjöds deltagarna att ställa 

frågor och vilka besvarades allt efter de verkligen kunde besvaras. Mera i detalj 

av översiktsplanen finns på K-na kommuns hemsida. 

Ordf tackade Ola S för en mycket givande information och såg samtidigt att 

vattnen och även marken runt Karlskrona har att vänta på riktig omdaning. Dock 

är det ju så att pengar och beslut om verkställighet skall också plockas fram. 

 

 Upprop och fastställande av röstlängd. 

Föreslogs att röstlängden fastställs först om valen kräver detta. 

Beslut: Bifalles. 

 

 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. 

I samband härmed informerade ordf om att Tallebryggans Bk:s avtal med 

kommunen är uppsagt, kanske annan aktör kommer på banan i och med en ev 

kommunalisering av viss del av hamnverksamheten. Diskuterades allmänt om 

att man inte kan ha samma typ av avtal till alla klubbar, beroende på olika 

förutsättningar. Långsiktiga avtal står inte på kommunens lista, vilket gör att 

stora investeringar går inte att genomföra främst för de klubbar som arrenderar 

mark eller bryggor av kommunen. Alternativet kan vara att säga upp sitt avtal 

med kommunen och därmed avsäga sig de ekonomiska förutsättningar som ett 

kortsiktigt avtal innebär. Miljoninvesteringar kräver mer än femårigt avtal om 
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det skall gå ihop ekonomiskt utan skyhöga medlemsavgifter motsv. Föreslogs att 

Båtsam skall kalla alla klubbar till ett gemensamt möte så att man får en samsyn 

på hur man skall förhålla sig till det som tydligen planeras. 

 

 Fastställelse av budget. 

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

hemsida, ev jubileum och möten. 

 

 Val av styrelseledamöter o suppleanter. 

Ledamöter: Valdes Lars Ronnje, KMS, Per Ståhl, Nättraby BK, B Jönsson, 

Sunna BK. Samtliga omval på 2 år. Ulf Sjövall, Marinens BK, nyval på 2 år. 

Ledamot: Magnus Hallèn Trummenäs BK 2 år, nyval (LO Nyblad). 

Tidigare valda ledamöter: Lars Larsson TBK, Göran Janrell, Aspö BK,  

Lars Erik Blomqvist, Lyckeby BS, Rinus Voorn, KSS samt Magnus Hallén, 

Trummenäs BK. Samtliga tidigare valda kvarstår 1 år. 

Som webmaster kvarstår Jan A Månsson, Trummenäs BK 

 

 Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

Revisor: Lars Håkan Winkler, Trummenäs BK 2 år, omval. 

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

Tidigare vald revisor: Stig Håkansson, Sunna BK kvarstår 1 år 

 

 Val av ledamöter till båtrådet. 

Beslutades att samtliga Båtsams styrelseledamöter ingår i Karlskrona i 

Karlskrona kommuns Båtråd. 

  

 Val av valberedning. 

Då inga i valberedningen avsagt sig, föreslogs omval. 

Anders Malmörn, sammankallande och Jan Anders Månsson omvaldes.  

En vakant plats.  

 

 Övriga ärenden. 

Informerades om att Båtsam lämnat svar på utökning av Utklippans 

naturreservat, deltagit i förslag till Hasslöbrons ändrade öppettider, bildandet av 

Rollsö och Ivö naturreservat. 

BBF avhåller Vårmöte den 14 april i Bräkne-Hoby Folkhögskola där bl a 

sammanslagning av SSF/BSF/SBU/BBF står för handen. Årets upplag av BBF-

Nytt levereras 
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 Avslutning. 

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

förtäring och förklarade möte för avslutat. 

 

Karlskrona den  

Vid protokollet 

 

 

Lars Erik Blomqvist 

  Lyckeby BS 

 

 

 

Lars Larsson 

Ordf. Båtsam 

 

 

 

Bo Jönsson   Börje Dovstad 

Sunna BK   Karlskrona Navigationssällskap 
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Verksamhetsberättelse för Båtsam 2010. 
 

 

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 

Ronny Johansson, Jämjö BK (avsagt sig uppdraget under hösten) 

 

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 24 medlemsklubbar som representerar över 3000 medlemmar varav 

flertalet är båtägare i kommunen.   

 

Verksamhet under 2010. 

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. Båtrådet 

har därefter hänskjutit frågan att avtalen måste utgå ifrån de specifika 

förutsättningar som föreligger för respektive hamn.   

2. Kritik från Båtsam att intäkter från klubbarna har använts av kommunen 

för täckande av underskott i kommunens gästhamnverksamhet. Ett 

medborgarförslag har därefter lämnats till kommunfullmäktige om att 

separera gästhamnverksamheten från fritidsbåtsverksamheten. 

3. Policy vinteruppläggning av båtar på kommunal mark. 

4. Sommarliggare på båtuppläggningsplatsen vid Lorentsberg. 

5. Städdag i skärgården som genomfördes i slutet av maj. 

6. Sail Karlskrona där KSS med TBK som medhjälpande var arrangör av 

Matchracing. 
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7. Behovet av båtplatser samt möjligheterna utöka vid befintliga 

anläggningar hos klubbarna. Behovet av en bättre kommunal planering 

har påtalats och Båtrådet har ställt sig bakom det yttrande över 

kommunens översiktsplan som Båtsam lämnat.  

8. Toaletter i skärgården  

9. Sjömackar i Blekinge 

10. Utveckling av skärgården och båtturism. 

11. In rättande av naturreservat Rollsö 

12. Diverse underhållsbrister bryggor och kajer bla Trummenäs, Hallarum 

och Verkö. 

13. Ringöbron – bla belysning och segelbar höjd. 

14. Säsongskort gästhamnar – försök hitta modell för sådant i kommunen 

alternativt länet. 

15. Synpunkter har framförts att det delvis brustit i kommunikation och 

samråd före en del kommunala beslut tex höjningar båtplatser, budget för 

underhåll av kommunla småbåtshamnar, tillgänglighet till bryggor i 

skärgården. 

 

Båtsam har via Blekinge Båtförbund yttrat sig över bildandet av naturreservat på 

Ivö och Utklippan. 

 

Båtsam har lämnat ett yttrande över kommunens översiktsplan och däri främst 

påtalat bristen på planering och reservation av mark och vatten för framtida 

behov av fritidsbåtshamnar och vinteruppläggningsplatser. Detta resulterade i att 

fullmäktige beslutat att en särskild utredning om lämpliga platser för 

fritidsbåtshamnar och uppläggningsplatser skall göras. Kommunens planarkitekt 

har därefter deltagit i Båtrådet bla med anledning av detta uppdrag.  

 

Slutord 

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

båtklubbarna och deras medlemmars intresse för båtlivet i Karlskrona. 

 

Karlskrona 2011-03-03 

Styrelsen 

 


