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Protokoll fört vid Myggenäs Båtförenings ordinarie årsmöte 26 feb 2020 
 

Före årsmötet informerades deltagarna om gasolinstallationer i fritidsbåtar och viktiga 

säkerhetsinstruktioner  

 

§ 1 Ordföranden öppnade årsmötet och hälsade 65 medlemmar välkomna. 

 

§ 2 Fastställdes att årsmötet var i laga ordning utlyst. 

 

§ 3 Valdes Arne Wiklund och Gunnar Adriansson till justeringsmän tillika 

 rösträknare 

 

§ 4  Valdes Johan Bräutigam att leda årsmötet. 

 

§ 5  Valdes Lars Afzelius till sekreterare för årsmötet 

 

§ 6  Fastställdes förslag till dagordning. 

  

§ 7  Föredrogs och fastställdes föreningens verksamhetsberättelse för 2019. Bilaga 1. 

 

§ 8  Redovisades föreningens ekonomiska utfall och lades till handlingarna.  

 Bilaga 2. 

  Beslöts att årets överskott, 6 317 kr överförs i 2020 års räkenskaper.  

 

§ 9 Föredrogs revisionsberättelse för 2019. Bilaga 3. 

   

§ 10 Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019.  

    

§ 11 Fastställde mötet föreslagna medlems-, båtplats- och serviceavgifter för 2020.  

 Bilaga 4. 

  

§ 12 Behandlades fem inkomna motioner. 

 Motion nr 1: Tvättning av hala bryggor.  

 Beslöts att tvätta bryggorna på kommande arbetsdag.  

  

 Motion nr 2: Möjlighet att låta båten vara elansluten även under tid då båten inte 

 används.  

 Beslöts att tillåta elanslutning ytterligare ett dygn efter det att nyttjaren 

 lämnat båten. Hamnkommittén kopplar därefter ur elkontakten för berörd båt. 

  

 Motion nr 3: Åtgärder för att försvåra inbrott i båtar på land.       

 Beslöts att badstegar ska vara fastlåsta i uppfällt läge, alla stegar på marken 

 fastlåsta i vagga motsv på marken, båten tömd på stöldbegärlig materiel och 

 gärna ha olåst rufflucka för att undvika onödiga skador om någon trots allt vill ta 

 sig in i båten. Polisanmäl alltid inbrott eller försök till inbrott.   
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 Motion nr 4: Anskaffning av bastuflotte i hamnen. 

 Beslöts att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att utreda möjligheten att 

 anskaffa, förtöja och driva bastuverksamhet i hamnen samt redovisa finansiering 

 och driftkostnader.  

 Arbetsgruppen består av Bertil Benneklint (sammankallande), Reine 

 Gustavsson, Peter Gawell och Karl Renberg    

  

 Motion nr 5: Placering av båtkärror på grusplan sommartid. 

 Beslöts att inte tillåta parkering av båtkärror på grusplan för de båtar som 

 normalt förvaras på annan plats vintertid. Båtägare utan sommarplats som 

 utnyttjar sjösättningsrampen under sommaren må, efter samråd med 

 hamnkapten,  parkera sin båtkärra på grusplan någon dag.     

 

§ 13 Styrelsens information 

 Följande förbättringar är planerad innevarande år 

 - Ersättning av räls under mastkransbryggan 

 - Byte av landfäste på vissa bryggor 

 - Utbyte av undervattensförtöjningar på vissa bryggor 

 - Grusning av delar av grusplan  

 

§ 14 Orienterades om planerad vakthållning för 2020. Information om vakthållning 

och  instruktioner för inloggning och bokning finns på föreningens hemsida.  

 Samtliga medlemmar med tilldelad båtplats och födda 1941 eller senare 

 omfattas av krav på vaktgång. Diskuterades om även enbart vinterliggare på 

 land ska omfattas av krav på vaktgång samt uppsättande av grind till hamnens 

 nedfart, kameraövervakning i hamnen och installation av fiberkabel, som kan 

 nyttjas av flera användare i hamnen.     

  

 Beslöts att även vinterligare utan sommarplats ska medverka i bevakningen av  

 föreningens båtar på land. Sekreteraren informerar berörda medlemmar. Om 

 möjligt med start till hösten 2020.  

  

 Beslöts att låta undersöka om det finns förutsättningar för att installera en grind. 

                  

 Beslöts att montera speciella kameror och sätta tydliga upp informationsskyltar 

 om kameraövervakning till en kostnad av max 2 500 kr. 

  

 Beslöts att ta fram en offert på installation av fiber i hamnen. 

 

§ 15 Beslöts att fastställa styrelsens förslag på budget för 2019. Bilaga 5. 

   

§ 16 Valdes Johan Bräutigam till ordförande för ett år 

 

§ 17 Valdes Lars Afzelius, Rolf Kristiansson, Bengt Andersson och Jan Andersson 

 till ledamöter i två år.  

 

§ 18  Valdes Stefan Holst till revisor för två år. 
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§ 19  Valdes Britt Olsson Holst till revisorssuppleant för ett år.  

 

§ 20  Till valberedning valdes Reine Gustavsson, Stefan Paterson och Erland 

 Lindgren med Reine Gustavsson som sammankallande 

 

§ 22 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet 

 

 

 

Almösund 2020-02-28 

 

 

 

Johan Bräutigam   Lars Afzelius 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

Arne Wiklund   Gunnar Adriansson 

Justeringsman   Justeringsman 

 

 

 


