
 

 

 

Protokoll Hovetorp Båtklubbs årsmöte 2021 

 
 

Förening: Hovetorps båtklubb, org.nr 822001–2267 

Datum: 2021-03-14--28 

Plats: Digitalt årsmöte pga. covid situationen 

Deltagare: 63st 

 

 

Bilaga 1) Närvarolista (endast i sekreterarpärmen) 

Bilaga 2) Verksamhetsberättelse för året 2020 

Bilaga 3) Verksamhetsplan för Hovetorps Båtklubb 2021 

Bilaga 4) Resultatrapport 

Bilaga 5) Revisionsberättelse 

 

 

1. Mötets öppnande 

 Mötet öppnades den 14 mars 

 

 

2. Uppläsande och godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. (Dagordning tillgänglig 14 dagar innan mötets öppnande samt 

under mötesperioden. Inga kommentarer eller synpunkter innan eller under mötet.) 

 

 

3. Fråga om mötets behöriga utlysning 

 Mötets behöriga utlysande godkändes. 

 

 -FRÅGA: Anses utlysning av mötet ha skett inom behörig tid? 

 
        Ja: 63st (100%) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Föredragning av styrelsens verksamhetsplan, verksamhetsberättelse samt 

balans- och resultaträkning 

 Årsmötesdeltagarna läste bilagorna: Verksamhetsberättelse 2020, Resultatrapport samt 

Verksamhetsplan 2021 

 
       Information mottagen, inga kommentarer:  63st (100%) 

 
 

 

 

5. Föredragning av revisionsberättelse 

 Klubbens revisor, föredrog revisionsberättelsen samt yrkade för ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsmötesdeltagarna läste bilaga: Revisionsberättelse 

 
        Information mottagen, inga kommentarer:  63st (100%) 

 
 

 

6. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

  Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet 

 
         Ja:  63st (100%) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.  Val av styrelseledamöter och två suppleanter enligt stadgarnas § 6 

  Val förrättades enligt tabell. 

  

Post Namn Mandattid Mandatperiod 

Ordförande Bo Svensson Omval 2år 21,22 

Sekreterare Anders Rosell Omval 2år 21,22 

Styrelseledamot Krister Peterson Omval 2år 21,22 

Styrelseledamot Roland Carlsson Omval 2år 21,22 

Styrelsesuppleant  Staffan Hahn Omval 1år 21 

Styrelsesuppleant  Mikael Jakobsson Omval 1år 21 

 

 

 

8. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 

 Val förrättades enligt tabell. 

 

Post Namn Mandattid Mandatperiod 

Revisor Richard Oddsson Omval 1år 21 

Revisor Thomas Norberg Omval 1år 21 

Revisorssuppleant Anders Svensson Omval 1år 21 

 

  

 

9. Val av valberedning. En sammankallande och två ledamöter. 

 

  FRÅGA: Hur kan du hjälpa din båtklubb till en fungerande valberedning? 

 
                 Jag kan ställa upp, styrelsen kan kontakta mig: 1st (1.5%) 

                   Jag är just nu del av styrelsen/förtroendevald: 11st (17,5%)  

                 Annat: 51st Många kommentarer… (81%) 

 

 
 

10. Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår 

  Enligt budget på höstmöte 2020 

 

 

11. Fastställande av styrelsens ekonomiska befogenheter för verksamhetsåret 

  Hanterades på höstmötet 2020 

 

 

12. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller klubbmedlem 

  Inga förslag inkomna från klubbmedlem innan årsmötet 

 

 



 

13. Övriga frågor/meddelande/förslag/synpunkter 

 

13.1. Avgiftsmodell båtplatser (inför 2022) 

  Styrelsen avser att ändra avgiftsmodell för båtplatsavgifter till säsong 2022. 

Årsmötesdeltagarna läste bilaga: "Avgiftsmodell båtplatser (inför 2022)". 

Alt 3 planeras att införas. (kronor/bryggmeter) 

 
 

               Information mottagen, inga kommentarer:  53st (84%) 

   Annat: 10st (16%) Positiva kommentarer. Någon enstaka fundering kring båtplatsernas fördelning och 

pris. Styrelsen kommer informera om detta separat. 
 

 
 

 

 

13.2. Övriga frågor/meddelande/förslag/synpunkter 

11st kommentarer som styrelsen svarar på separat, ej i detta protokoll.  

  

- Rampförbättringar 

- Positiva kommentarer till styrelsen angående digitalt årsmöte och dess utformning. Tackar! 

- Rutiner och nycklar för nya bommen 

- Lista med namn och båtplatsnummer 

- Ordval i kommunikation 

- Rättvis fördelning av elkostnader angående husbilar 

- Hur ligger jag till i båtplatskön? 

 

 

14. Mötets avslutande 

Mötet avslutades den 28 mars 

 

 

 

Protokoll justeras: 

 

 

_______________________ _______________________   

Bo Svensson Anders Rosell 

Ordförande Sekreterare 

 

 

_______________________ _______________________ 

Roland Carlsson Staffan Hahn 

Justerare    Justerare 

 

 



Bilaga 2) Verksamhetsberättelse för året 2020 

 

Trots ett tungt år på grund av Coronavirus så fick vi ändå en fin båtsommar och 

kanske på grund av det så såg vi också en ökning av båttrafik i vårt sjösystem. 

 

Under året har det varit 5 styrelsemöten, 2 klubbmöten, (årsmöte och höstmöte). 

Arbetet har berört sedvanliga frågor inom klubben. 

På hemsidan har vi kontinuerligt lagt ut information till er medlemmar. Ett 

arbete som vi fortsätter med. Många förfrågningar om nya medlemskap och 

önskemål om båtplatser har det varit. 

 

Styrelsen har också arbetat med SBU register, BAS K. Det har varit och är 

fortsatt en fråga för styrelsen, för att försöka få ordning på klubbens 

registerhantering. 

 

Styrelsen har tagit fram en ny avgiftsmodell för våra båtplatser för att förbättra 

administrationen samt få en rättvisare kostnadsfördelning inför säsongen 2022. 

Detta redogjorde vi för på Höstmötet. 

 

Som tidigare sagts så har ett nytt arrendeavtal har upprättats med Kinda Kanal. 

Kinda Kanal sköter omkringliggande område och Båtklubben svarar för bryggor 

och det som är väsentligt för våran verksamhet. 

 

En sedvanlig städdag inledde årets båtsäsong, med stort deltagande. 

 

Vår ekonomi är god. 

 

Klubben har idag 129 medlemmar. 

 

Hovetorps Båtklubb 2021-02-24 

 

Bo Svensson 

Ordf. 

  



Bilaga 3) Verksamhetsplan för Hovetorps Båtklubb 2021 

 

Styrelsen Hovetorps Båtklubb ska leda klubbens verksamhet genom att vara klubbens verkställande 

organ och representera klubben samt förvalta dess medel och ansvara för klubbens ekonomi. 

Detta görs genom; 

• Styrelsemöten enligt fastställd årsplanering samt leda klubbens verksamhet i enlighet med stadgarna 

och sunt förnuft 

• Arbetsutskott kan vid behov förbereda styrelsemöten 

• Informera medlemmar om verksamheten. 

• Vi välkomnar alla medlemmar att engagera sig i båtklubbens verksamhet. 

• Att utbildning inom olika områden planeras och genomförs. 

 

Sjösäkerhet 

Marknadsföra vikten med utbildning inom sjösäkerhet och sjösäkerhetsutrustning. 

• Att genom utbildning verka för ökad kunskap inom sjösäkerhet och sjösäkerhetsutrustning. 

• Marknadsföra nyttan av att använda flytväst. 

• Att fler utbildar sig i navigationskunskap och att använda skyddsutrustning. 

• Nyttan av att alla ombord alltid använder flytväst. 

• Att anordna kurser inom navigationskunskap, HLR och brandsäkerhet. 

 

Hemsidesansvarig 

• ska i samarbete med kassör och båtplatssamordnare hålla klubbens hemsida och BAS register 

uppdaterad med aktuell information. 

• Informera styrelsen om förändringar/förbättringar om hemsidans utformning. 

 

Båtplatssamordnare 

• fördelar båtplatser enligt båtplatsreglerna. Stämma av med såväl sekreterare och kassör. 

• Med hjälp av övriga styrelsemedlemmar ansvara för Ladan, städning och inventarier. Fördela 

förvaringsfack. 

• Rapportera underhållsbehov till hamnansvarig. 

 

Hamnansvarig 

• Har till uppgift att organisera och genomföra städ-/underhållsdagar. Samt planera de arbeten som 

ska göras inom hamnen i samråd med styrelsen. 

• Fördela uppställningsplatser för båtar och trailer, vagnar, vaggor och pallningsvirke. 

• Ska i samarbete med miljösamordnaren, bevaka regeländringar som kan ha betydelse på 

hamnverksamhet. 

 

Miljösamordnare 

• Ansvarar för båtklubbens miljöarbete 

• Båtklubben ska hålla sig uppdaterad och vara rådgivande när det gäller bestämmelser, färger och 

alternativa metoder för att hålla båtbottnar fria från beväxning. 

• I samråd med miljökontor eller annan myndighet tillse att bestämmelser efterlevs. 

• Informera om de bestämmelser som finns och bevaka regeländringar som kan få betydelse för 

Båtklubben och dess medlemmar. 

• Tillsyn och kontroll att båtklubben lever upp till de lagar och förordningar som gäller. 

  



Försäkringsansvarig 

• Vara rådgivande i försäkringsfrågor. Se till att båtklubben och båtägare har de rätta försäkringar 

som krävs enligt bestämmelser. 

 

Planerade verksamheter under perioden. 

• Årsmöte 2021 den 14–28 mars, Digitalt 

• Inoljning av bryggor 

• Städdag på klubbens ytor. Iläggning av bommar samt eventuella reparationer. 

• Fortsätta implementera ny avgiftsmodell för båtplatser inför säsongen 2022. 

 

Rapporter 

Vid representation av Hovetorps Båtklubb vid t.ex. möten, utbildningar, etc. ska representanten alltid 

skriva en rapport alternativt minnesanteckningar. Finansiering av båtklubbens verksamhet framgår av 

budgeten som fastställts vid årsmötet. 

 

  



Bilaga 4) Resultatrapport 
 

Hovetorps båtklubb 822001-2267 

Vald period: Hela räkenskapsåret 

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31 

Senaste ver.nr: A214, M6 

Sida 1  (1) 

Utskriven: 2021-02-25 18:58:41 

 
 

 
Perioden 

 
 

Rörelsens intäkter och lagerförändring 

 
Nettoomsättning 

3690 Övriga sidointäker 500,00 

S:a Nettoomsättning 500,00 

Aktiverat arbete för egen räkning 
 

3890 Medlemsintäkter 120 700,00 

S:a Aktiverat arbete för egen räkning 120 700,00 

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 121 200,00 

Rörelsens kostnader 
 

 
Råvaror och förnödenheter 

 

4611 Elkostnad -10 503,00 

S:a Råvaror och förnödenheter -10 503,00 

Bruttoresultat 110 697,00 
Övriga externa kostnader  

5110 Markarrende -46 350,00 

5170 Reparation och underhåll bryggor -2 625,00 

5613 Reparation båtvagn -1 063,00 

6310 Företagsförsäkringar -5 341,00 

6540 IT-tjänster -1 659,00 

6560 Medlemsavgift SBU -11 092,00 

6570 Bankkostnader, momsfria -983,40 

6990 Övriga externa kostnader -390,27 

S:a Övriga externa kostnader -69 503,67 

Personalkostnader 
 

7200 Sammanträden -4 254,00 

7693 Trivselaktiviteter -500,00 

S:a Personalkostnader -4 754,00 

S:a Rörelsens kostnader -84 760,67 

 

Rörelseresultat före avskrivningar 

Rörelseresultat efter avskrivningar 

Resultat före finansiella intäkter och kostnader 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 

Resultat före skatt 

Årets resultat 

 

8999  Årets resultat                            -36 439,33 

S:a Årets resultat                   -36 439,33 

 

Beräknat resultat: 0,00

36 439,33 

36 439,33 

36 439,33 

36 439,33 

36 439,33 

36 439,33 



 

  

 

Bilaga 5) Revisionsberättelse 

 

 

 


