
 

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

 

Årsmötesprotokoll för Båtsam 2020 

På grund av coronapandemin och de restriktioner som myndigheterna utfärdade i mars 2020 

har det inte varit möjligt att avhålla årsmöte i enlighet med Båtsams stadgar senast under 

mars. Eftersom restriktionerna fortfarande gäller har Båtsams styrelse i samråd med 

revisorerna och valberedningen valt att tillskriva samtliga medlemsklubbar, överlämna 

stadgade årsmöteshandlingar (se bilagorna) och hemställa att klubbarna senast 2020-11-30 

beslutar: 

Att godkänna detta förfarande, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas 

förslag samt att förlänga samtliga funktionärers uppdrag till årsmötet 2021. 

Följande medlemsklubbar har meddelat att de godkänner förslaget till beslut ovan: 

Aspö Båtklubb, Föreningen Carlskrona veteranbåtsklubb, Hasslö Båtförening, Karlskrona 

Segelsällskap, Marinens Båtklubb, Pantarholmens Båtklubb, Sunna Båtklubb samt Torhamns 

Båtsällskap. 

Ingen medlemsklubb har anmält avvikande uppfattning. Övriga medlemsföreningar har inte 

svarat på skrivelsen. Båtsams styrelse tolkar detta så att Båtsams medlemmar godkänner 

ovanstående förslag till beslut i enlighet med bilagda årsmöteshandlingar.  

Detta protokoll kommer att redovisas vid Båtsams årsmöte 2021 som förhoppningsvis kan 

genomföras i enlighet med stadgarna. 

Karlskrona 2020-12-01 

 

Lars Larsson  

Ordförande Båtsam Karlskrona 

Bilagor: Skrivelse till medlemsklubbarna, Verksamhetsberättelse 2019, Bokslut 2019, 

Revisionsberättelse 2019 och Sammanställning av valda funktionärer 2019 
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Till Båtsams medlemmar 

 

 

Båtsams årsmöte 2020 

 

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

coronapandemin så infördes olika restriktioner i mitten av mars. Svenska Båtunionen 

rekommenderade båtklubbarna att senarelägga eller avstå från möten med personer som tillhör 

riskgruppen alternativt ha digitala möten. Båtsams styrelse tillskrev då sina medlemsklubbar och 

informerade om avsikten att senarelägga årsmötet tills restriktionerna upphört. 

 

Eftersom folkhälsomyndighetens restriktioner fortfarande kvarstår och verksamhetsåret lider mot 

sitt slut har Båtsams styrelse i samråd med revisorerna och valberedningen valt att ställa samman 

årsmöteshandlingarna och skicka över dem till medlemmarna. Styrelsens hemställer  om att 

medlemmarna godkänner detta förfarande i år samt att de beviljar styrelsen ansvarsfrihet i 

enlighet med revisorernas förslag. Vidare hemställer Båtsams styrelse om svar i ärendet senast 

2020-10-31. Dessa svar kommer att bifogas ett protokoll som sedan avrapporteras vid nästa årsmöte 

mars 2021. 

 

Följande handlingar bifogas: 

1 Verksamhetsberättelse 2019 

2 Bokslut 2019 

3 Revisionsberättelse för Båtsam 2019 

4 Val: Sammanställning val Båtsam inför årsmötet 2020 

 

Vid frågor kontakta undertecknad. 

 

För Båtsams styrelse 
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Lars Larsson 

Ordförande 

Tel 0709226477 

Epost:  ll.lby@live.se 
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Verksamhetsberättelse för Båtsam 2019 

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

coronapandemin så infördes olika restriktioner i mitten av mars 2020. Svenska Båtunionen 

rekommenderade båtklubbarna att senarelägga eller avstå från möten med personer som tillhör 

riskgruppen eller ha digitala möten. Båtsams styrelse tillskrev då sina medlemsklubbar och 

informerade om avsikten att senarelägga årsmötet tills restriktionerna upphört. Eftersom 

folkhälsomyndighetens restriktioner fortfarande kvarstår har Båtsams styrelse i samråd med 

revisorerna och valberedningen valt att tillskriva medlemmarna med förslag om att fatta erforderliga 

årsmötesbeslut för 2019 per capsulum utifrån upprättade årsmöteshandlingar. 

 

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 
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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 

 

Organisation 

Karlskrona Båtklubbars Samorganisation Båtsam är ett representantskap för inom Karlskrona 

kommun verksamma båtklubbar/sällskap. 

 

Sammanträden 

Årsmöte avhölls 21 mars. Styrelsen har haft två sammanträden och Båtrådet två möten.  

 

Ekonomi 

Enl separat redovisning. 
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Medlemmar 

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

samt cirka 1000 familjemedlemmar.  

 

Verksamhet under 2019 

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 

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 presenterade i februari för 

dialog med kommunens invånare. 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. 

 

2 Skärgårdhamnsutredning 

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 frågan diskuterats med utredarna. Därefter har utredarna haft dialog med de 

båtklubbar som är berörda av de hamnar som omfattas av utredningen. 
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3, 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. 

 

Båtsam har därför i Båtrådet påtalat behovet av en bättre planering av vinteruppläggningsplatser och 

vikten av att vinteruppläggning får fortsätta i klubbregi vid kommunens uppläggningsplatser. Båtsam 

gjorde 2017 en framställning till kommunen om att ett markområde inom Rosenholms Udde bör 

reserveras för ändamålet i samband med att en detaljplan för området tas fram. I november 2018 

presenterade kommunen ett förslag till detaljplan för Rosenholms Udde. Förslaget har en marin 

inriktning genom att två marinor erbjuds etablera sig i området. Carlscrona Veteranbåtsförening 

erbjuds lokaler för sin verksamhet. Hamn, kajer och slip skall ägas av kommunen och göras tillgänglig 

för allmänheten. Ett mindre område på södra sidan kan enligt Kruthusens VD användas för 

vinterförvaring i föreningsregi.  Båtsams styrelse har inlämnat ett positivt yttrande över förslaget till 

detaljplan. Senare har framkommit att arbetet med detaljplanen är vilande. 

  

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 sjömackar, 

sophantering och toaletter i skärgården, stadsmarinan. 
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Styrelsen tackar de som medverkat i arbetet med att via Båtsam bevaka båtklubbarnas och deras 

medlemmars intresse för båtlivet i Karlskrona. 

 

Karlskrona 2020-09-27 

Styrelsen 
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Sammanställning val Båtsam Karlskrona inför årsmötet 2020. 

Styrelsen: 

Valda fram till årsmötet 2020: 

Ordf Lars Larsson, Lyckeby BS 

Kassör Göran Janrell , Aspö BK 

Ledamot Sören Lundh, Hasslö BF 

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 Augustinson, Pantarholmens BK 

Anders Malmörn, Karlskrona Navigationssällskap 

Sune Persberg, KSS 
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