Protokoll.
Protokoll fört vid Båtsams årsmöte 2014-03-27 i Sunna BK:s lokaler på
Lorentsberg.
Närvarande klubbar: Jämjö BK, Hasslö BF, Lyckeby BS, Tallebryggans BK,
Sunna BK, K-na SS, Pantarholmens BK, K-na Navis, CBE och Trummenäs BK.
Närvarande Båtsam: Lars Larsson (ordf.), Lars E Blomqvist, Bo Jönsson, M
Johansson, M Hallén, LH Winkler (revisor) samt Stig Håkansson (revisor).
Inbjudna gäster: Carl-Martin Lanér Chef TF och Bo Lindsjö, vik hamncef.
Lars Larsson inledde med att hälsa de närvarande välkomna. Efter presentation
av Båtsam och av de inbjudna gästerna så inleddes en frågestund då med sikte
på kommande avtal, stadsmarinan och allmänna spörsmål rörande fritidsbåtlivet
inom kommunen. Informationen som gavs/fick kändes tillfredsställande för båda
parter och ett fortsatt gott samarbete önskades.
 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 L Franzén, Pantarholmens 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 Lars Larsson, (ordf.), Tallebryggans BK, Göran
Janrell, Aspö BK, Magnus Hallén, Trummenäs BK, Samtliga omval på 2
år, Sören Lundh, Hasslö BF, nyval på 2 år samt Lars Erik Blomqvist,
Lyckeby BS fyllnadsval på 1 år.
Tidigare valda ledamöter: Ulf Sjövall, Marinens BKC, Bo Jönsson,
Sunna BK, Lars Ronnje, KMS, Per Ståhl, Nättraby BK. Hans Andersson,
KMS.

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
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 Val av ledamöter till båtrådet.
Beslutades att samtliga Båtsams styrelseledamöter ingår i Karlskrona i
Karlskrona kommuns Båtråd.
 Val av valberedning.
Vb valberedning så föreslogs Anders Malmörn för, omval 1 år. Yngve
Augustinsson för, nyval 1 år
Då inga mer fanns att tillgå så vakantsattes den 3:e platsen i
valberedningen mot att styrelse skall söka efter en ledamot.
 Övriga ärenden.
Frågades ang underhåll av ensmärken främst i Ö.skärgården vilket
tidigare skötts av en privatperson. Kontakt skulle tas med vederbörande
för att efterhöra om intresset kvarstår.
LG Forss lämnade info ang LOVA-bidrag och spolplattor. Möjlighet till
samarbete mellan närliggande klubbar kan vara en väg att lösa de höga
kostnaderna.
 Avslutning.
Då inga fler frågor anmäldes tackade ordf. för visat intresse och inbjöd till
förtäring och förklarade möte för avslutat kl 2030.
Karlskrona den 2014-03-27

Vid protokollet

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

Lars Franzén
Pantarholmens BK
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Verksamhetsberättelse för Båtsam 2013.
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, Karlskrona Segelsällskap
Ulf Sjöwall, Marinens BK
Hans Andersson, Karlskrona Motorbåtsällskap

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. Därutöver har styrelsen på grund av korta
handläggningstider godkänt yttranden till kommunen via mailförfarande. Båtrådet har sammanträtt tre gånger.

Ekonomi
Enl separat redovisning.

Medlemmar
Båtsam har 22 medlemsklubbar som representerar 2665 medlemmar varav flertalet är båtägare i kommunen samt
3724 individer inkl familjemedlemmar.

Verksamhet under 2013.
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
2013-03-12 i Sunna BK:s lokal varvid årsmötet pekade ut viktiga frågor att driva i Båtrådet.
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Bland annat så har följande frågor behandlats under året:
1. Bildandet av kommunalt hamnbolag som även skall ansvara för bryggor och andra kommunala
anläggningar för båtlivet. I enlighet med föregående årsmötes beslut har Båtsams representanter i
Båtrådet påtalat att båtlivsfrågorna bör ligga kvar i kommunens organisation och inte föras över i ett
bolag med stora avkastningskrav. Dessa synpunkter hade inte tagits med i det förslag till bildande av
hamnbolag som tekniska nämnden lämnade över till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Båtsams styrelse har därför tillskrivit kommunstyrelsen och fullmäktige och framfört dessa synpunkter.
Något beslut om bildande av hamnbolag har ännu inte tagits.
2. Ny taxa för kommunala fritidsbåtplatser. Tekniska förvaltningen presenterade i september en
omfattande förändring av kommunala fritidsbåtstaxan. Syftet var att få in mera medel till underhåll, fler
båtplatser samt till besöksnäringen. För flertalet innebar taxan en höjning utöver index. För många en
mycket kraftig höjning. Eftersom man ville ta ut en fast avgift för olika serviceinsatser till båtlivet och
turistnäringen av enbart de som hyr kommunal båtplats så stred taxan uppenbart mot kommunallagen.
Båtsams styrelse tillskrev först tekniska nämnden om detta utan att få gehör för sina synpunkter. Därför
tillskrevs även kommunstyrelsen. Taxeförslaget stoppades sedan i början av 2014 i fullmäktige genom
en återremiss samt med direktivet att återkomma inför 2015 med nytt förslag upprättat i samråd med
båtlivet.
3. Båtplatsavtal. Tekniska förvaltningen har tillsatt en utredningsman för att komma med förslag till
modell och principer för avtal med båtklubbarna. Den utredningsgrupp med representanter för Båtsam
som tidigare tillsatts har inte kallats in. Föredragningar om nuläget har gjorts i Båtrådet. Det är oklart
när och hur båtlivets representanter blir involverade i frågan.
4. Planeringsfrågor. Båtsam har lämnat yttrande över den fördjupade översiktsplan som varit ute på
samråd under 2013. Därvid har flera olika viktiga fritidsbåtfrågor tagits upp. Bla tillgängligheten och
servicen i skärgården samt behovet av en lösning av uppläggningsplatser för större och mera
djupgående båtar.
5. Underhållsbehov vid olika hamnanläggningar.
6. Städdag

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

Karlskrona 2014-03-04
Styrelsen
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