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Flaxenvik 2018-03-23 

Protokoll Flaxenviks Båtklubb 2018 

Datum:  Lördag 2018-03-24 

Tid:  10:00 

Plats: Skärgårdsstadsskolan  

Föredragningslista 

1. a) Val av ordförande för mötet 

Mattias Hellgren valdes till ordförande för mötet 

b) Val av sekreterare för mötet 

 

Christian Linde valdes sekreterare för mötet 

 

c) Val av justerare tillika rösträknare 

 

Luke Cockcroft och Anita Ekström valdes till justerare 

 

2. Justering av röstlängden 

-Röstlängden fastställdes till 16 personer 

3. Fastställande av föredragningslista 

-Föredragningslistan godkändes av mötet. 

4. Fråga huruvida årsmötet har blivit behörigt utlyst. (14 dagar i förväg) 

-Årsmötet beslutade att mötet hade blivit behörigt utlyst 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt genomgång av resultat- och balansräkning 2017 

-Mattias föredrog verksamhetsberättelsen och Roger Jansson föredrog resultat och 

balansräkning 

6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 2017 

-Lennart Dolk föredrog revisorernas berättelse och rekommenderade ansvarsfrihet.  

7. Fråga om fastställande av resultat/balansräkning samt ansvarsfrihet för styrelsen 2017 

-Årsmötet godkände resultat- och balansräkningen samt gav styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2017. 

8. Inkomna motioner 2017. Ska vara styrelsen tillhanda senast 1 februari 2018 

- Inga motioner har inkommit        
                                                                                                            

9. Styrelsens förslag till planerat underhåll 2018 

- Sedvanligt underhåll på brygganläggningen 
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- Ny skyltning i Flaxenvik 
>Förbud mot sjösättning med lastbil 
>Parkering förbjuden inne på området 
>Parkering endast för medlemmar i Flaxenviksvägförening 
(utanför bommen) 

- Fortsatt renovering av båthuset, bygga igen gamla toaletten och flytta innervägg. 
- Ny servisledning till båthuset i Flaxenvik 
- Ev. nytt fundament för landfästet i Gistviken 
- En ny förankring i Gistviken 
- Ev ta bort några platser i Flaxenvik och bredda platserna på träbryggans yttre del. Städdagen 

 

10. Fastställande av årsavgifter 

Styrelsen föreslår följande avgifter för båtsommaren 2017 som skall täcka det planerade underhållet 

av våra bryggor samt administration. Budget presenteras på årsmötet  

  A B C 
Medlem 3000 2000 1500 
VF-medlem 5000 4000 3000 
Hyresgäst 6000+* 4500+* 3500+* 
 

*Vägavgift till Flaxenviksvägförening per 20170101 3x240:- enl. nytt avtal baserat på andelstal. 

11. Fråga om ersättning till styrelsen och revisor 2018 

- (2017: 995 kr per år för styrelsemedlemmar och 495 för revisor och suppleant) 
 

Årsmötet godkände oförändrad ersättning, dvs 995 kr per år för styrelsemedlemmar och 495 kr 

för revisor och suppleant. 

 

12.  Val av styrelseledamöter och suppleanter 

a, Val av 2 ordinarie styrelseledamot för en tid av (2år)  
- Avgående är: Karl Månsson, Kennet Laurell 

- Årsmötet valde Karl Månsson, Kennet Laurell - omval 

                                                                        

b, Val av två suppleanter för en tid av ett (1) år.  
- Avgående är: Mikael Eriksson, Jan Ekqvist  

- Årsmötet valde Mikael Eriksson, Jan Ekqvist - omval 

 

13. Val av revisor och revisorssuppleant 
- Avgående är Lennart Dolk, Gunilla Holman  

- Årsmötet valde Lennart Dolk, Gunnilla Holman - omval 

 

14. Styrelsens framställningar (i korthet här i kallelsen) 

 
Nytt låssystem för vägbommen i Flaxenvik implementerades med individuella RF-taggar 

 

Förstärkning/justering av bomfundament i Flaxenvik 

 

Lägesjustering av träbryggan i Flaxenvik 

 

Två nya förankringar i för träbryggan i Flaxenvik inklusive ny kätting  

 

Införskaffning av reservkätting/ankare för eventuella händelser under höst/vinter 
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15. Övriga frågor 

a. Datum för arbete med att färdigställa hamnarna inför sommarsäsongen 

o Förslag 21/4 kl 10.00 

b. Datum för arbete med att färdigställa hamnarna inför vintern 

o Förslag 20/10 kl 10.00 

 

16. Bestämma tid och plats för protokolljustering samt protokollets tillgänglighet för 

medlemmarna 

Protokollet kommer att hållas tillgängligt dels på föreningens hemsida och dels hos Mattias 

Hellgren. 

 
 
 
 
 
 
 
............................................................................... 
Anna Söderberg, sekreterare 

 

 
 
 
 
 
 
 
............................................................................... 
Mattias Hellgren, ordförande 

 
 

 

Justeras 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................................... 
Luke Cockcroft 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................................... 
Eva Ekqvist  

17.  

 

 

Information om Klubbens stadgar och regler mm finns på www.flaxenviksbatklubb.se 

Medlemmars kommunikation till klubben e-mail till info@flaxenviksbatklubb.se  

http://www.flaxenviksbatklubb.se/
mailto:info@flaxenviksbatklubb.se

