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Protokoll fört vid Hovetorp båtklubbs höstmöte 
 

  

 
DATUM:   2018-11-21 

PLATS:     Landeryds Golfklubb, Linköping 

DELTAGARE:  27st medlemmar 

 

 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Bo Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

3. Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Bo Svensson 

 

4. Val av sekreterare och 2 justerare 

Till sekreterare valdes Anders Rosell och till justerare valdes Anders Svensson 

och Mattias Tegnér. 

 

5. Mötets behöriga utlysning 

Mötets behöriga utlysande godkändes. 

 

6. Budget  

Kassör Joakim Nathell redogjorde för 2019 års budget. Till stora delar likt 2018 

års budget men gräsklippning finns ej längre med. Gräsklipparna sålda till Kinda 

Kanal. Mindre justering för försäkringsutgifter. Strandrenovering för ~36.500 kr 

fanns ej med i 2018 års budget. 

Samma betalningsrutin och avgifter för 2019 års medlemsavgift och båtplatsavgift 

som för 2018. Dock ska avgifterna för 2019 vara klubben tillhanda senast 31-dec 

2018. 

 

7. Rapport från styrelsen 

-Bryggor: Vattnet eroderar bort landmassor vid bryggorna på ena sidan av 

hamnen. Erosionsskydd vid bryggorna är nu klart och det återstår att se om resten 

av bryggorna behöver åtgärdas framöver. 

 

-Arrendeavtal: Styrelsen har varit i kontakt med Karin Nybrolin, VD AB Kinda 

Kanal, angående nytt arrendeavtal. Kinda kanal vill ha en båtklubb i Hovetorp och 

båtklubben strävar efter ett långsiktigt arrendeavtal. Punkter om vad båtklubben 

vill ha med i avtalet kommer summeras och skickas till Kinda Kanal.  
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Arrendeavtal med Vessentorp är klart sedan tidigare. 

 

 

Styrelsen vill att klubben ska vara en båtklubb och därmed lägga mindre tid på 

skötsel av grönområden, fastigheter etc. 

 

-Utbildning GDPR och SBU: Sekreteraren informerade kort om klubbens GDPR 

arbete samt SBU utbildning. Uppmaning till alla medlemmar att läsa klubben 

GDPR information om hur personuppgifter hanteras. 

 

-Hemsidan: Uppdateras kontinuerligt med mer information samt översikt av 

design pågår. 

 

-Båtplatser: Ett antal båtplatser har breddats innan säsongen. Ny skyltning och 

numrering av båtplatser kommer ske under våren 2019. (Nr 1-92) 

 

20st nya medlemmar har registrerats i klubben i början av sommaren. Några 

medlemmar har slutat. Båtplatserna har varit fullbelagda under säsongen. Alla 

bommar togs upp innan den 15-november. Bra jobbat! 

 

-Valberedning: Inga frivilliga kandidater till valberedning.  

 

8. Övriga frågor 

-Miljö: Roland Carlsson är miljöombud. Diskussion om bottenfärger, bränsle, 

tvätt av båtar och övrig miljöpåverkan. Klubben arbetar med att vidareutveckla 

miljöpolicyn. 

 

9. Mötets avslutande 

Mötets ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

Protokoll justeras: 

 

 

_____________________                 ______________________ 

Ordförande, Bo Svensson                 Sekreterare, Anders Rosell 

 

 

_____________________                  _____________________ 

Justerare, Anders Svensson                  Justerare, Mattias Tegnér 

  

 

Bilagor: 

Bilaga 1) Deltagarlista 
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Bilaga 1)   Deltagarlista  

 

 

 Namn enligt deltagarlistan i sekreterarpärmen tillsammans med detta 

protokoll. Namnen publiceras ej externt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


