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Till samtliga medlemmar i Myggenäs Båtförening  

 

Viktig information inför nästa års verksamhet 

Det kan tyckas lite tidigt att redan nu börja informera om vår verksamhet för 2023, men det 
är, som ni säkert vet, mycket som måste behandlas både inom styrelsen och tillsammans 
med er medlemmar innan sjösättningarna blir aktuella. 
 
Årsmöte äger rum i Sjöstugan onsdag 22 februari  kl 1900. Särskild kallelse kommer i början 
på nästa år.  Anmälan bör då ske helst via inloggning i BAS. Styrelsen är helt beroende av att 
alla kan logga in och bland annat kontrollera sina uppgifter, boka vakt och kolla fakturor mm.  
Administrationen är omfattande bland annat beroende på att vi är momsskyldiga, vilket 
ställer större krav på vår bokföring än för andra ideella föreningar. Ett enkelt sätt att minska 
administrationen för bland annat kassören  är att betala sina fakturor i tid.  
 
Anders Hansson är sedan 2014  föreningens kassör och har lagt ner mycket arbete på att 
digitalisera ekonomifunktionen och förenkla ekonomihanteringen.  Men dygnets alla timmar 
räcker inte alltid till när man har både ett krävande arbete och samtidigt ska sköta 
föreningens ekonomi. Därför har Anders efter 8 år som kassör meddelat att han måste 
lämna kassörskapet.  
 
Även Kent Persson, styrelseledamot och en av våra två viktiga hamnkaptener i hamnen, har 
valt att med ålderns rätt dra sig tillbaka och ska givetvis ersättas av någon annan. Det finns 
också möjlighet, för de som bor i Myggenäs och därmed har nära till hamnen att anmäla 
intresse att bli medlem i hamnkommittén utan att samtidigt vara ledamot styrelsen.  
 
Valberedningen jobbar normalt med styrelsens sammansättning och för att underlätta deras 
jobb informerar nu styrelsen om nödvändigheten att hitta en ny kassör och en ny ledamot. 
Vår verksamhet bygger på att medlemmarna är beredda att jobba ideellt för att kunna hålla 
en anständig nivå på våra avgifter och nu finns ett akut behov  att  bemanna kassörsposten 
med en medlem med ekonomi- och itkompetens och en ny ledamot,  gärna boende på Tjörn.  
Ni som nu funderar på att jobba lite extra i föreningen,  hör gärna av er till valberedningens 
ordförande Reine Gustavsson,  0709 622133,  Anders Hansson,  0733 566827 eller Kent 
Persson,  0705 121924 för mer information.           
 
Det ekonomiska läget i landet med höga elpriser och hög inflation påverkar även 
föreningens  ekonomi. Styrelsen kommer därför att vid sitt planeringsmöte i mitten av 
januari se över föreningens årliga ekonomi och även reglera så att inga avskrivningar återstår 
efter  arrendetidens utgång 2028-12-31 . Det blir en viktig punkt på årsmötet och räkna med 
att styrelsen kan föreslå en höjning av vissa avgifter.      
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Nu ska vi prata hamnvakt. Alla med båtplats på land vintertid eller bryggplats i vattnet är 
enligt årsmötesbeslut skyldiga att genomföra ett vaktpass/år. Undantagna är de som fyller 
80 år eller mer respektive år, styrelseledamöter och ett par medlemmar med erforderliga 
sjukintyg. Bokningen av vaktpass för hamnvakt under 2023 kommer att öppna under januari 
månad och exakta tider för bokning kommer i mitten av den månaden.  Dessförinnan måste 
alla göra sig bekväma med den nya versionen av BAS där bokningen ska ske. De som 
funderar på att kanske inte använda sin båtplats nästa säsong måste anmäla det senast 15 
mars, i annat fall ska både båtplats betalas och ett vaktpass genomföras. Mer om villkoren 
för att få nyttja sin båtplats finns på hemsidan. De medlemmar som bara har vinterplats bör 
också redan i januari boka sina pass. Nya medlemmar som dyker upp till hösten kommer 
styrelsen att boka in på ledig tid. 
De, som haft båten på land hos föreningen denna vinter och inte i början på nästa år bokar 
sina  vaktpass för 2023, räknar vi med att inte kommer att  förvara sina båtar på föreningens 
mark vintern 2023-2024.         
 
Ett par tips för att förhindra stölder i båtarna på land. 
Lås fast badstegen på aktern och den stege som ligger på marken och förvara varken pengar 
eller brännvin i båten.  Gör gärna ett besök och kolla stegar och presenning och att 
märkbrickan är på plats. Den ger hamnkaptenerna möjlighet att ta kontakt med rätt  ägare 
om något har hänt båten. Märkbrickan identifierar ägaren (fakturamottagare)  och  ska 
sitta på båten, fastsatt med buntband helst i aktern vid drev eller propeller.   
Det finns fortfarande några båtar som inte är identifierade och förmodligen heller inte 
betalat sina vinteravgifter.  
 
Om någon säljer eller byter båt är det viktigt att omgående anmäla förändringen  i BAS. I 
annat fall är det den båt som är registrerad i BAS som ligger till grund för fakturering av 
kommande avgifter.   
 

Till sist önskar vi i styrelsen  alla 
 

En God Jul och Ett Gott Nytt År! 
 

På återseende vid kommande årsmöte eller när solen tittar fram i mars-april nästa år! 
 
 
Lars Afzelius 
För styrelsen i Myggenäs Båtförening        


