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Protokoll fört vid ordinarie höstmöte 2022-10-20 
 

 
§ 1 Ordförande Ulf Bäcklund hälsade drygt 40 medlemmar välkomna och 

förklarade höstmötet öppnat. Senaste höstmöte dessförinnan var 2019  
 p g a pandemin.  
 
§ 2 Fastställdes att höstmötet var stadgeenligt utlyst. 
 
§ 3 Valdes Per Tore Eidsvik och Stefan Holst till justeringsmän tillika rösträknare.  
 
§ 4 Valdes Ulf Bäcklund att leda dagens möte. 
 
§ 5 Valdes Lars Afzelius att vara mötets sekreterare. 
 
§ 6 Fastställdes på mötet föreslagen dagordning.   
 
§ 7 Redovisade sekreteraren de viktigaste punkterna från 2019 års höstmöte 
 
§ 8 Motioner till höstmötet. En motion har lämnats in. Se bilaga 1. 
 Beslöts att behandla motionen under § 9 punkt 4 Övrigt.   
  
§ 9 Information från styrelsen 
 1. Ekonomi  

- Konstaterade styrelsen att det ekonomiska utfallet följer den budget som 
fastställdes vid årsmötet.   
- Orienterades om att Myggenäs Marin  då och då lämnar bristfälligt 
fakturaunderlag till föreningen avseende medlemmars båtlyft. Därför kommer 
styrelsen att kontrollera och identifiera samtliga båtar på land när 
upptagningarna är klara för säsongen. Därefter lämnas ett fakturaunderlag till 
Myggenäs Marin som underlag för sin fakturering till föreningen. Det innebär 
för en del av våra medlemmar att vinterfakturan kommer sent i år. 
Alla båtar grus- och asfaltsplan ska ha märkbricka! 

 - Vi får räkna med högre elkostnader i år och nästa år, vilket kan  påverka 
föreningens avgifter nästa år.      

  
 2. Nytt avtal med Myggenäs Marin 
 Orienterades det nya avtalet med Myggenäs Marin, som omfattar 
 - anslutning av och VVS till kommunens nät 

- behov av mark för eventuell uthyrning 
- nyttjande av sjösättningsramp och spolplatta 
- ersättning för tillfälligt nyttjande av båtplatser höst och vår 
- vinteruppställning och brandgator           
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3. Projektet Myggenäs år 2030  
Orienterades om ett företagarprojekt om att  bygga bostäder mm inom 
föreningens nuvarande arrendeområde. Efter ett möte med VD Tjörns hamnar 
AB framgår att VD brinner för de ideella båtklubbarna på Tjörn och 
näringsverksamhet som kan skapa jobb på Tjörn. Föreningens arrende går ut 
2028-12-31. Det finns en teoretisk möjlighet att säga upp arrendemarken 
under 2023. Om så inte sker disponerar föreningen all mark t o m slutdatum för 
arrendet. Vatten och bryggor har ingen sådan klausul.  Bilaga på visionen enligt 
bilaga 2.  

   
  4. Övrigt 
 - Styrelsen har fått rotation på båtplatskön genom att initiera byte av platser 

inom kön och plockat bort båtplatser för de som inte använt sina platser under 
längre tid (> tre år).  

 - Hamnbevakningen har fungerat bra under året och endast ett fåtal har 
uteblivit utan att höra av sig och debiterats 1 500 kr.  

 Beslöts att de vaktpass som tidigare har var inplanerade under tiden                
06-15—08-15 ska flyttas till för- och eftersäsong enligt styrelsens  
bestämmande. 
Behandlades en motion om uppsättande av webbkamera i hamnen.  

 Beslöts att styrelsen behandlar den inlämnade motionen. 
    
§ 10 Övriga vid mötet väckta frågor 
 Det påpekades att det i nya BAS inte går att ta fram uppgifter om vilken 

medlem  man ska gå vakt med. Efter kontroll visar det sig att dessa möjligheter 
finns i programmet. Genom att klicka på den schemaperiod man vill titta på 
finns alla namnuppgifter på de som är inbokade på vakt . 

  
§ 11 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
Dag som ovan 
   

……………………………  ………………………………….   
Ulf Bäcklund   Lars Afzelius 
Ordförande   Sekreterare 
 
Justeras:   
 
………………………………..  ……………………………….. 
Per Tore Eidsvik  Stefan Holst 
Justeringsman  Justeringsman 
 


