Protokoll.
Protokoll fört vid Båtsams årsmöte 2013-03-12 i Sunna BK:s lokaler på
Lorentzberg.
Närvarande klubbar: Jämjö BK, Hasslö BF, Lyckeby BS, Tallebryggans BK,
Sunna BK, Marinens BKC, K-na SS och Trummenäs BK.
Närvarande Båtsam: Lars Larsson (ordf.), Lars E Blomqvist, Bo Jönsson, L
Ronnje, M Johansson, M Hallén, LH Winkler (revisor) samt Stig Håkansson
(revisor).
Lars Larsson inledde med att hälsa de närvarande välkomna.
 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 LH Winkler, Trummenäs BK och Stig Håkansson, Sunna BK.
 Sammanträdets behöriga utlysande.
Sammanträdet fastställdes som behörigen utlyst gm utskick, hemsida o
press.
 Fastställande av dagordningen.
Dagordningen upplästes och fastställdes.
 Upprop och fastställande av röstlängd.
Fastställes om behov föreligger.
 Styrelsens berättelse för det gångna året.
Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes, lades till handlingarna.
Biläggs protokollet.
./.
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 Revisorernas berättelse.
Revisionsberättelsen upplästes. Lades till handlingarna.
Biläggs protokollet.

./.

 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 styrelseledamöter o suppleanter.
Ledamöter: Valdes Ulf Sjövall, Marinens BKC, Bo Jönsson, Sunna BK,
Lars Ronnje, KMS, Per Ståhl, Nättraby BK. Samtliga omval på 2 år.
Hans Andersson, KMS. Nyval på 2 år.
Tidigare valda ledamöter: Lars Larsson, (ordf.), Tallebryggans BK,
Göran Janrell, Aspö BK, Magnus Hallén, Trummenäs BK, Lars Erik
Blomqvist, Lyckeby BS och Rinus Voorn, K-na SS.
Samtliga tidigare valda kvarstår 1 år.
Som webmaster Lars Erik Blomqvist, omval, 1 år.

 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.
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 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.
Diskuterades bl.a. Båtsams/Båtrådets roll rent allmänt. Tonen uppfattades
som osäkert då ingen konkret information från kommunens sida fanns att
delge deltagarna. Tyckte att det samtidigt var märkligt att nys anställde
hamnchefen valt att lämna Karlskrona för andra uppgifter. Föreslogs att
en sammanställning av de frågor som ligger närmast i tiden att ta upp vid
nästkommande Båtråd vilka följer nedan.

Anteckningar från Båtsams årsmöte 2013-03-12 ang. viktiga
frågor att driva i Båtrådet.
 1 Avtalsfrågan
Det är viktigt att den utredning som kommunen tillsatt för flera år sedan
kommer fram med förslag. I det måste beaktas att klubbarnas
förutsättningar är olika så att man inte lägger exakt samma mall över alla.
Skall klubbarna stå för investeringarna i fortsättningen så måste
avtalstiderna harmoniera med rimliga avskrivningstider. I annat fall klarar
man inte finansieringen. Den sk ”vattenavgiften” om 400 kr/plats o år är
en ren kommunal utdebitering/avgift som inte hör hemma i avtal mellan
två parter.
 2 Fritidsbåtlivets förutsättningar
med tillgång till båtplatser, uppdragningsplatser, tillgänglighet till
skärgården samt båtlivsaktiviteter bör inte hanteras av ett hamnbolag
såsom kommunen föreslagit. Denna viktiga del av kommunens
förutsättningar för fritids- och idrottsaktiviteter bör ligga parallellt med
andra fritidsaktiviteter i Idrotts- och fritidsnämndens ansvar. Annars finns
det risk för att hela denna sektor ses enbart som en
kommersiell/näringslivsverksamhet såsom gästhamn. Samspelet med
teknisk kompetens inom kommunen kan man lätt lösa via det system för
uppdrag som redan finns.
 3 Om verksamheten
ändå läggs inom ett hamnbolag så måste Båtrådets uppgift med samråd
mellan kommunen och båtlivet finnas kvar i någon form.
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 4 Det uppdrag som KF lämnade i samband med översiktsplanen
om att ta fram förslag till uppläggningsplatser för fritidsbåtar måste
prioriteras. Nu saknas det platser för mera djupgående båtar och även för
mindre båtar som ligger uppdragna på stränderna. Kommande miljökrav
gör att denna fråga kommer bli än viktigare att lösa.
 5 Tillgängligheten till öarna
i skärgården är viktig. Ta tillvara de bryggor militären lämnar innan de
förfaller och komplettera hamnarna i en del fall. Kräver att kommunen,
länsstyrelsen m.fl. agerar tillsammans.
 Antecknade gjorde Lars Larsson under punkten övriga
frågor/överläggningar.
 Avslutning.
Då inga fler frågor anmäldes tackade ordf. för visat intresse och inbjöd till
förtäring och förklarade möte för avslutat kl 2030.
Karlskrona den 2013-03-12

Vid protokollet

Justeras:
Lars Erik Blomqvist
Lyckeby BS
Lars Larsson
Ordf. Båtsam

Lars Håkan Winkler
Trummenäs BK
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Verksamhetsberättelse för Båtsam 2012.
Styrelsen
har haft följande sammansättning:
Ordförande
Lars Larsson, Tallebryggans BK
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
Lars-Erik Blomqvist. Lyckeby BS
Revisorer
Lars-Håkan Winkler, Trummenäs BK
Stig Håkansson, Sunna BK
Ersättare
Michael Johansson, Trummenäs BK
Valberedning
Anders Malmörn, K-na Navis, sammankallande
2 ledamöter vakanta..

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 22 medlemsklubbar som representerar omkring 3000 medlemmar varav flertalet är båtägare i
kommunen.

Verksamhet under 2012.
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 möten med kommunens Båtråd. Styrelsen har pekat ut vilka
frågor man vill diskutera samt vilka synpunkter som bör föras fram till kommunens företrädare. Årsmöte avhölls
2012-03-29 i Sunna BK:s lokal varvid bl.a. kommunens hamnchef Anders Jonsson medverkade.
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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 påbörjade därför 2011 en
översyn av avtal med klubbarna samt avgifter för kommunala och privata bryggor på kommunalt vatten.
Båtsam har 2 representanter i den arbetsgrupp som kommunen bildat. Hittills har vissa principer för
framtida avtal och taxor presenterats. Några färdiga förslag har ännu inte framkommit.I Båtrådet har
Båtsams företrädare varit kritiska mot att kommunen börjat tillämpa en ”vattenavgift” om 400 kr/år för
varje bryggplats innan ett fullständigt förslag till avtal och avgifter tagits fram.
2. Planeringsfrågor för båtlivet. Kommunens representanter har vid flera tillfällen deltagit i Båtsams
aktiviteter för att bl.a. informera om och diskutera planeringen av framtida fritidsbåtplatser vid
Hattholmen/Stadsmarinan och plats för vinteruppläggning av båtar. Vidare har Båtsam yttrat sig över
kommunens förslag till fördjupad översiktsplan för skärgården under programstadiet. Den
hamnutredning som kommunen gjort i samarbete med övriga Blekingekommuner har kommunen
däremot inte haft uppe i Båtrådet vilket har påtalats.
3. Flyttning av Marinens Båtklubbs bryggor till Hattholmen samt uppsägningen av hamn och lokal för
Tallebryggans Båtklubb i anslutning till kommunens exploatering av området till ”Stadsmarinan”.
4. Policy vinteruppläggning av båtar på kommunal mark samt behovet av plats för vinteruppläggning av
mindre båtar för att motverka miljöskador längs stränderna.
5. Öppningstider Hasslöbron.
6. Städdag i skärgården.
7. Toaletter i skärgården samt anläggningar för tömning av toatankar.
8. Utveckling av skärgården och båtturism.
9. Diverse underhållsbrister vid bryggor , kajer och belysning har påtalats.
10. Upprustning av hamnar ex Ungskär, Långören Stenshamn.
11. Behovet av bryggor för att öka tillgängligheten i skärgården t.ex. Lökanabben.
Båtsam har uppvaktat Marinens BK i samband med invigningen av dess nya hamn vid Hattholmen samt
Trummenäs BK vid dess 30-årsjubileum.

Slutord
Styrelsen tackar de som medverkat i arbetet med att via Båtsam bevaka båtklubbarna och deras medlemmars
intresse för båtlivet i Karlskrona.

Karlskrona 2013-03-05
Styrelsen

Styrelsen
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