Protokoll fört vid Båtsams årsmöte 2015-03-23.
§ 1. Val av ordförande för årsmötet.
Valdes Lasse Larsson TBK.
§ 2. Val av sekreterare för årsmötet.
Valdes Lars Erik Blomqvist.
§ 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
Valdes Stig Håkansson och Bo Jönsson, Sunna BK.
§ 4. Sammanträdets behöriga utlysande.
Fastställdes att smtr. behörigen utlysts
§ 5. Fastställande av dagordningen.
Fastställdes.
§ 6. Upprop och fastställande av röstlängd.
Röstlängd framtagen fastställs om behov föreligger.
§ 7. Styrelsens berättelse för det gångna året.
Verksamhetsberättelsen, bokslut upplästes, godkändes och lades till
handlingarna. Biläggs protokollet.
§ 8. Revisorernas berättelse.
LH Winkler föredrog revisionsberättelsen för 2014.
§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för gångna verksamhetsåret.
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§ 10. Behandling av styrelsens förslag till åtgärder under året.
Inga förslag.
§ 11. Fastställelse av budget.
Budget föredrogs och fastställdes.
§ 12. Val av styrelseledamöter
Valdes följande: Ulf Sjövall, MBKC; Bo Jönsson, Sunna BK; Lars
Ronnje, KMS; Per Ståhl, Nättraby BK omval på 2 år.
Lars Erik Blomqvist, fylln.val på 1 år. Tillika webansvarig.
Lars Franzén, Pantarholmens BK nyval på 2 år.
§ 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
Revisor: Lars Håkan Winkler, Trummenäs BK omval på 2 år.
Rev.suppl: Michael Johansson, Trummenäs BK omval på 1 år.
§ 14. Val av ledamöter till båtrådet.
Fastställdes att samtliga ledamöter ingår i Båtrådet.
§ 15. Val av valberedning.
Anders Malmörn, K-na Navis och Yngve Augustinsson
Pantarholmens BK omvaldes med AM som sammank.
1 plats vakant.
§ 16. Övriga ärenden.
Beslutades, att vid särskilda tillfällen, bjuda in klubbarna till BR:s
sammanträden.
Diskuterades allmänt. huruvida Båtsam/Kommunen skall gå vidare
med genomgång av utredningsuppdraget ang. behovet av båtplatser
både på land o till sjöss. Verkar vara som blivande Hamnbolag
motsv. har hög prioritet och det är inte säkert att Båtsam har den
uppfattningen att våra intressen kommer fram där i den utsträckning
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som Vi önskar. Ett annat kommunalt huvudansvar kan inte vara helt
fel att diskutera framöver.
Båtsam kommer att trycka på för att få reda på vad för ambitioner
kommunen har konkret för Vårt Båtliv.
Vid avstämningen av avtalsläget med kommunen framkommer att
kommunen sagt upp avtalen med ett flertal klubbar. I några
fall råder redan avtalslöshet vilket medför stor ovisshet betr fortsatt
klubbarnas fortsatta verksamheter. Årsmötet uppdrar därför åt
Båtsams styrelse att vid kommande Båtråd föreslå kommunen att
befintliga avtal förlängs med förslagsvis 2 år i avvaktan på att
förhandlingar och beslut om nya avtal är klara.
I samband med att frågorna om spolplattor och toalettavfall
diskuteras framkommer behov av en genomgång av gällande
bestämmelser som berör både klubbarna och kommunen som marko anläggningsägare. Uppdras därför åt Båtsams styrelse att i Båtrådet
aktualisera en sådan genomgång och därvid bjuda in berörda
klubbar.
L Blomqvist redogjorde för sin syn på hur BBF:s kansliflytt till
Bräkne-Hoby hade gått till. Lokaliseringen i sig är inget att orda om.
Däremot att man inte ville höra efter klubbarnas synpunkter eller ens
informera om beslutsavsikt att flytta. LB (BBF:s webmaster) fick
inte lägga ut ngt om detta på hemsidan. Information kom först när
flytten var klar. Tyckte att sådant förfarande inte hörde hemma i ett
demokratiskt föreningsliv.
Mötesdeltagarna höll med att detta förfaringssätt är inget man
förväntat sig av Blekinge Båtförbund som för övrigt haft ett gott
anseende som informativ och kunnig demokratisk och öppen
organisation. Meddelas vid BBF:s Vårmöte.
K-H Meijer meddelade att EU:s syn på ideella föreningar är,
numera att de inte är momspliktiga. Båtsam bör också följa upp vart
våra pengar tar vägen inom kommunen. Borde finnas ett särskilt
konto, kanske?
L-G Forss meddelade att KSS:s äldre flytbrygga försålts och
kommer att läggas vid Rollsö förhoppningsvis med bojförtöjning så
att den utnyttjas optimalt.
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Meddelade också att Saltö varv planerar spolplatta för bottentvätt för
allmänheten och att Lova-bidragsfinansierade klubbars motsv. kan
beläggas med avgift för klubbens hantering av anläggningen.
K-na Sjötaxi tar över borsttvätten vid Preems sjömack samt att
pumpout-station kommer att förläggas vid Möcklösundsbron. Planer
finns en liknande placeras i området kring Hasslöbron ev. i
samarbete med Ronneby kommun beroende på hur det fungerar vid
Möcklö o övriga stationer.
Kommunstyrelsen har fattat beslut om taxorna för båt på kommunal
mark enl. följande:
27 kr/kvm med tillg. till av el. o vatten.
23 kr/kvm med tillg. till antingen el. eller vatten.
17 kr/kvm utan tillg. till ovan.
Miljöavgift tillkommer för alla med 20 kr/båt.
Karlskrona den /

2015

Vid protokollet:

Lars Erik Blomqvist
Mötessekr.
Fastställes:

Justeras:

Justeras:

L Larsson
Ordf.

Bo Jönsson
Justeringsman

Stig Håkansson
Justeringsman

Båtsams hemsida: http://www.batsam.com

Båtsams e-post: info@batsam.com

Verksamhetsberättelse för Båtsam 2014.
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
Ulf Sjöwall, Marinens BK
Hans Andersson, Karlskrona Motorbåtsällskap
Sören Lund, Hasslö BF

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
Årsmöte avhölls 27 mars varvid kommunens nya cehefer för tekniska förvaltningen
respektive hamnavdelningen medverkade. Styrelsen har hållit tre sammanträden. Därutöver
har styrelsen via e-post hanterat flera skrivelser till kommunen samt förhandlat fram
förlängning av uppläggningsplatser för hinna agera. Båtrådet har sammanträtt tre gånger.

Ekonomi
Enl separat redovisning.
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Medlemmar
Båtsam har 23 medlemsklubbar som representerar cirka 3000 medlemmar varav flertalet är
båtägare i kommunen samt cirka 1000 familjemedlemmar.

Verksamhet under 2014
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..
Bland annat så har följande frågor behandlats under året:
1. Synpunkter har lämnats till samhällsbyggnadsförvaltningen på förslaget till fördjupad
översiktsplan för skärgården. Bl.a. har en bättre samordnad organisation för skötsel
och förvaltning efterlysts. TV 4 gjorde ett inslag i regional-tv om denna fråga med
Båtsam och kommunledningen.
2. Taxan för kommunala bryggor har haft stor uppmärksamhet. Hösten 2013 skrev
Båtsam till tekniska nämnden med flera viktiga synpunkter för att få en rättvisande
taxa. Eftersom tekniska nämnden inte beaktade dessa på något sätt tillskrvs dessutom
kommunstyrelsen inför att ärendet överlämnades till kommunfullmäktige. Vid
fullmäktiges behandling av ärendet i januari togs Båtsams synpunkter upp och ärendet
återremitterades till tekniska nämnden. Därefter initierade tekniska nämnden ett
omfattande rådslag via Båtrådet och alla berörda båtklubbar bjuds in för att diskutera
både taxan och hur avtalen med klubbarna skall hanteras i fortsättningen. 2
båtrådsmöten avsättes helt för ändamålet. I november belsutade sedan fullmäktige om
ny taxa som åtminstone delvis beaktade Båtsams synpunkter.
3. I juni sade tekniska förvaltningen upp avtalet om kommunala båtplatser som är träffat
med Båtsam och som berör 4 klubbar och ca 600 båtägare. Eftersom avtelt sades upp
med retroaktiv verkan fick Båtsam slå larm till kommunen om att uppdragningarna
inför hösten var i fara. Detta ledde till att kommunen förlängde avtalet till i början av
2015. Förhoppningsvis kommer förhandlingar om nya avtal igång snarast alternativt
förlänges.
4. Hanteringen av Tallebryggans Båtklubb medfört att osäkerhet uppstått om
kommunens syn på klubbarnas roll. Båtsam har därför i en skrivelse till kommunen
hemställt om att få igång en dialog om målet för båtlivet i kommunen och
båtklubbarnas roll. Denna dialog har därefter påbörjats.
5. Underhållsbehov vid olika hamnanläggningar
6. Städdag
Båtsam uppvaktade Karlskrona Motorbåtsklubb vid dess 75-årsjubileum.
Styrelsen tackar de som medverkat i arbetet med att via Båtsam bevaka båtklubbarna och
deras medlemmars intresse för båtlivet i Karlskrona.
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