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§ 1 Mötet öppnas 

§ 2 Val av justerare 

 
§ 3 Genomröstning av motioner och propositioner från årsmötet 2/10 -21 
 
3.1) Datum då rätten till båtplats förverkas 
Styrelsen vill korrigera del av texten i ordningsreglerna enligt § 18.  
Nyttjar man inte båtplatsen innan den 1: a juli, förfaller båtplatsen till båtklubben att disponera. 
Medlem får då ställa sig i eventuell kö för att få en ny båtplats vid intresse. 
Beslut: Tillstyrkes 
 
3.2) Sektioner  
PokerRun sektionen behöver tas bort på platser där densamma finns. Detta då denna del inte längre 
ingår i Smedjebackens båtklubbs regi. I stället behöver vi lägga till sektioner som tillkommit. 
Sektionerna det gäller är Café Fyren, Tävlingsansvarig/ungdom. Nyckelansvarig, Kameraansvarig, 
Miljöansvarig och Försäkringsansvarig. Kassör ändras till ekonomiansvarig. Till detta tilläggande 
behöver vi även lägga till arvode. Detta korrigeras under arvodesändringar (punkt 14.5). 
 

- Medlem föreslår att frågan återgår till kommande årsmöte, detta då exempelvis 

kameraansvarig, nyckelansvarig inte skall vara en sektion. 

Beslut: Återremiss till kommande årsmöte. 
Svar styrelsen: Poker Run tas bort och samtidigt läggs Cafe Fyrén och Tävlingsansvarig/Ungdom till 
som sektioner. 
 
3.3) Organisation 
Som ett steg i att förbättra organisationen om något ännu mer avser vi att framöver ha en inhyrd 
hamnkapten på minst 50%, men med möjlighet att utöka anställningens omfattning vid behov.  

- Förtydligande att han skall vara behjälplig i båda hamnarna mellan maj-september, samt att 

det är ett max tak på 250 000: - 

 
- Medlem undrar varför en hamnkapten får lön medan ideella får arvode, det känns som det 

finns en risk i det. 

Svar styrelsen:  Man ser att det finns en risk. Men detta är ju något vi får prata igenom. 
 
Beslut:  Tillstyrkes 
 
3.4) Uppdatering av arbetsbeskrivning 
Styrelsen vill förenkla arbetsbeskrivningen för de olika uppdragen inom båtklubben. Detta för att 
göra det mer överskådligt och lättläst, samt undvika eventuella missförstånd. Som tidigare sagt växer 
klubben och sysslorna ändra/utökas i takt med detta. Vilket också gör att klubben behöver tydliggöra 
vad som ingår i uppdragen. Styrelsen får som uppgift att löpande uppdatera/gradera 
arbetsbeskrivning. 
Beslut: Tillstyrkes 
 



3.5) Arvodesändring 
På grund av nya och utökade arbetsuppdrag behöver arvoden ändras eller läggas till. Detta gör att vi 
skulle behöva utöka arvodesomfattningen till ca 165 000 kr. I skrivande rör det cirka 20 personer.  
Beslut: Tillstyrkes 
 
3.6) Ordningsregler 
Styrelsen behöver tydliggöra och frigöra ordningsreglerna helt ifrån stadgarna. Stadgarna är självklart 
det som gäller i grunden, men ordningsreglerna måste kunna ändras under årets gång med endast 
majoritetsmässigt beslut på ett styrelsemöte. Detta för att snabbt kunna förenkla eller styra undan 
ett problem, för exempelvis hamnkaptenens jobb på hamnplanen. 
Beslut: Tillstyrkes 
 
3.7) Sälja segelbåtarna. Föreningen har för avsikt att sälja segelbåtarna då vi inte får någon som kan 
hålla i segelskolan, sedan flera år tillbaka. Nu blir de bara liggandes och det mår de inte bra av. 
Beslut: Tillstyrkes 
 
Motioner 
 
3.8) Eftersom arbetsdagar ej kunnat utföras p.g.a. Corona föreslås att arbetsdisposition för 
innevarande år krediteras för de som erlagt den, detta år. Krediteringen kvarstår i klubbkassan för att 
användas kommande år. Styrelsen avslår motionen med följande kommentar. 
Då arbetsdagar har arrangerats efter lättnader i restriktioner så ses inte detta som ett problem i 
dagens läge.  
Beslut: Styrelsens beslut tillstyrktes 
 
3.9) Ordningsregler skall förankras och beslutas på föreningsmöte eller årsmöte. Detta för att öka 
förståelsen och orsak för ordningsregeln.  
Styrelsen avslår motionen med följande kommentar. Styrelsen vill enligt punkt 14.6 i propositionerna 
inte ha ordningsregler låsta. Det anses ställa till mer problem än nytta i den fortsatta utvecklingen av 
föreningen. Ordningsregler bör kunna ändras med endast ett majoritetsmässigt styrelsemöte. 
Beslut: Styrelsens beslut tillstyrktes 
 
3.10) Alla styrelseprotokoll skall senast 14 dagar efter styrelsemöte läggas ut på hemsidan. Känsliga 
personuppgifter döljs. Detta för att få förståelse och transparens i klubben.  
Styrelsen avslår motionen med följande kommentar. All för medlem nyttig information delas på 
hemsidan. Utöver detta så delas det även på Facebook, via två utskick per år och vid 
brådskande/viktigare händelser SMS/Mejl. Med anledning av detta ser inte styrelsen behovet att 
även dela styrelseprotokoll som styrelsen fått mandat att besluta om. Vill en medlem ändå ha 
information kring exempelvis ett speciellt beslut, så mejlas styrelsen@smedjebackensbatklubb.se, för 
svar i ett specifikt ärende. 
Beslut: Styrelsens beslut tillstyrktes 
 
3.11) Datum för sjösättning skall vara samma som för området Småland och hamnplan framför 
sjöbodarna. 
Styrelsen avslår motionen med följande kommentar. Datum som idag är bestämda enligt 
ordningsregler, är satta med hänsyn för både medlemmar, hamnkapten och andra aktiviteter på och 
omkring hamnplanen. Styrelsen vill inte ändra dessa. 
Beslut: Styrelsens beslut tillstyrktes 
 
3.12) Bryggor som används för klubbens medlemmar på sjön får ej lånas ut. De är till för 
medlemmarna. Dock kan bryggan närmast tankstationen användas för detta ändamål. 
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Styrelsen avslår motionen med följande kommentar. Det beror på vad man definierar som lånar ut. 
De bryggor som finns idag disponeras på olika vis av medlemmar i klubben. Ett fåtal används även vid 
för klubben nyttiga event. Styrelsen anser sig att ha mandat att förfoga över eventuella 
utlåningar/uthyrningar av båtklubbens material och att det funkar bra idag.  
Beslut: Styrelsens beslut tillstyrktes 
 
3.13) En förteckning över vilka bryggor och plats som lagts ut av båtklubben i samarbete med 
kommunen skall läggas ut på hemsidan. Dessa är för medlemmarna och information var dom finns 
bör ligga på hemsidan. 
Styrelsen bifaller motionen med följande kommentar. Viktigt att tänka på är att bryggor som skapats 
i samarbete med kommunen är även till för allmänheten, inte bara medlemmar. 
Beslut: Styrelsens beslut tillstyrktes 
 

§ 4 Kort presentation om vad som är på gång i klubben 

§ 5 Ekonomi 

§ 7 Övriga frågor 
 
§ 8 Mötets avslutande  
 
 

Eventuella övriga frågor skickas med fördel så snart som möjligt till 
info@smedjebackensbatklubb.se för att enklare hålla mötet strukturerat och enkelt. 
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