Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
BÅTSAM 2018-03-07
Närvarande:

Lars Larsson, ordf
Lars-Erik Blomqvist
Magnus Hallén
Lars Franzen
Göran Janrell
Hans Andersson
Sören Lundh
Ulf Sjövall

§1
Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande som hälsar välkommen

§2
Förslag till dagordning
Den föreslagna dagordningen godkänns.

§3
Årsmötet 20 mars
Utsänt förslag till verksamhetsberättelse för 2017 godkännes. Kassören rapporterar att bokslut
och budget har upprättats inför årsmötet. Ordföranden rapporterar att valberedningen
informerat om sitt förslag inför årsmötet.

§4
Rosenholms Udde
Ordföranden informerar om att han haft kontakt med Kruthusens VD om läget beträffande
planeringen av Rosenholms Udde. Framkom att det fortfarande pågår markundersökningar
och miljökonsekvensutredning och att arbetet med att ta fram förslag till detaljplan sannolikt
inte blir klart förrän till hösten. Det finns två företag som är intresserade av att exploatera
området. Ambitionen är att hitta en lösning för Veteranbåtsföreningen inom området. Båtsam
har ännu inte fått svar på framställningen till kommunen om att mark bör reserveras för
vinterförvaring av båtar i klubbregi. Någon ytterligare information om vinteruppläggning vid
Lorentsberg och Västra Mark har ännu inte lämnats av kommunen.
Styrelsen beslutar om fortsatt bevakning av ovanstående frågor.

§5
Kommunal strategi och handlingsprogram för båtlivet
Kommunen har beslutat uppdra åt kommunstyrelsen och drifts- och servicenämnden att
utarbeta en strategi och ett handlingsprogram för båtlivet. Vid Båtrådets senaste möte erbjöds
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båtklubbarna och Båtsam inkomma med synpunkter och förslag att ingå i arbetet med
programmet.
Styrelsen diskuterar vilka frågor som bör vara med i programmet. Beslutas att frågan skall
diskuteras med båtklubbarna på årsmötet samt att ordföranden sammanställer ett dokument
utifrån kvällens diskussion.

§6
Nästa Båtråd
Nästa Båtråd är 23 april kl 18.00. Styrelsen beslutar att framföra att frågan om kommunal
strategi och handlingsprogram för båtlivet bör vara huvudpunkten.

Antecknade gjorde

Lars Larsson
Ordförande Båtsam
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