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Mötesprotokoll Strängnäs Segelsällskap 

Höstmöte Lördagen 28 November 2020 
 

Plats: Onlinemöte 

 

Bilagor: 

”Handlingar Höstmötet 2020” inkl. Styrelsens förslag till verksamhetsplan, avgifter och 

budget samt 2st inkomna motioner. 

Närvarolista 

 

§  1 Höstmötets öppnande 

Ordföranden Jonas Svensson öppnade höstmötet och hälsade alla medlemmar 

hjärtligt välkomna. 

 

§  2 Val av ordförande och sekreterare 

Till ordförande för mötet valdes Jonas Svensson och till sekreterare Tommi 

Rotonen. 

  

§  3 Fastställande av röstlängd för mötet 

Röstlängden fastställdes genom upprop. Björn Krantz företräds via fullmakt av 

Christer Killgren. 

Totalt 34 medlemmar var närvarande.  

 

§  4 Frågan om höstmötet är behörigt utlyst 

Mötet har utlysts via annons i Strängnäs Tidning samt via Sällskapets normala 

kommunikationsvägar. Utlysandet godkändes av mötet. 

 

§  5 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

§  6 Val av protokolljusterare och rösträknare 

 Lena Strömvall och Erik Waltersson valdes. 

 

§  7 Beslut om verksamhetsplan, avgifter och budget för år 2021 

Ordförande Jonas Svensson sammanfattade styrelsens förslag på 

verksamhetsplan.  

 

Ludvig Axling frågade angående Askholmsgruppens behov av att låna pengar 

till verksamheten. Jonas förklarade bakgrunden och bekräftade att detta är även 

styrelsens inriktning. 

 

Lars Hullberg kommenterade att klubbens resultatnivå i dagsläget inte rimmar 

med de investeringar som klubben behöver göra. Lars föreslår att en fakturering 

av extra medlemsavgift borde göras för att ta höjd för investeringar. Lars ansåg 

att denna sorts fasta avgift är ett effektivare sätt att bättra på Sällskapets 

finanser. Lars nämnde att han håller med om att investeringarna behöver göras. 
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Kassör Lena Strömvall kommenterade att vi ser att årets avgiftshöjningar bidrar 

till att skapa förutsättningar för kommande investeringar. Styrelsen gör flera 

insatser för att skapa bättre förutsättningar för investeringarna, inklusive bidrag 

och allmänt sparande på verksamheten. 

 

Christer Killgren från Askholmsgruppen berättade om det arbete som gruppen 

har påbörjat med att planera renoveringarna av kajanläggningen på Askholmen. 

Offerter tas in från ett flertal aktörer och planering pågår. Man tittar även på 

finansieringen för att nå bästa totalkostnad.  

 

Efter ytterligare diskussioner beslöt höstmötet att godkänna den föreslagna 

verksamhetsplanen utan ändringar. 

 

 

Jonas Svensson föredrog styrelsens förslag på budget inför 2021. Budgeten är  

bantad för de flesta verksamhetsområden.  

 

Kassör Lena Strömvall kommenterade att budgeten och den ekonomiska 

redovisningen är delvis uppbyggd på nytt sätt för att göra det mer lättarbetat och 

överskådligt i framtiden. 

Lena kommenterade de åtgärder som finns med i Askholmsgruppens budget.  

 

Ludvid Axling ställde en fråga om reparationen av kajen vid båtupptagningen i 

Löt fanns med i budgeten. Mattias Cederholm svarade att detta arbete är redan 

beställt och ingår i investeringarna för 2021. 

 

Sekreterare Tommi Rotonen förklarade p.g.a. allmän fråga varför det i budgeten 

för 2021 inte finns pengar avsatta till kajrenoveringarna på Askholmen. Då 

planeringen ännu inte har hunnit så långt så är det ännu inte möjligt att ta fram 

ett konkret budgetförslag som täcker in kostnaderna.  

 

Carl Axling frågade angående eventuella kostnader för miljöåtgärder som skulle 

kunna drabba slipverksamheten. Mattias sa att de har kontinuerlig dialog med 

kommunen och att inga sådana krav finns för närvarande. 

 

Lars Hullberg påpekade att konsekvensen av att dröja med ett riktat uttag av 

extra medlemsavgift gör att framtida investeringar kan fördröjas med resultat att 

totalkostnaden blir högre.  

Mattias Cederholm föreslog att ett eventuellt beslut om extra medlemsavgift i så 

fall skulle kunna tas på årsmötet. 

Christiaan Reichwein frågade om hur mycket tillskott en extra medlemsavgift 

skulle kunna ge. Kassören med flera uppskattade att en avgift på 500:- per 

seniormedlem skulle ge cirka 150 000:- i ökade intäkter. 

 

Ludvig Axling frågade styrelsen angående vilka banklån föreningen har i 

dagsläget, Lena Strömvall bekräftade att för tillfället finns inga banklån. 

 

Mötet beslöt att godkänna styrelsens budgetförslag utan ändringar. 
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Jonas föredrog styrelsens förslag på oförändrade avgifter inför 2021.  

 

Behovet om avgiftshöjningar diskuterades av mötet med bakgrund av de 

kommande investeringarna. 

Tommi Rotonen förklarade att avgifterna justerades uppåt inför verksamhetsåret 

2020 och har haft en förväntad effekt på resultatet. Nästa justering föreslås när 

det finns en noggrannare bild av hur kostnadsläget kommer att se ut under de 

kommande åren. 

 

Mötet föreslog att Askholmsgruppen och styrelsen ges i uppdrag att bereda 

budget och plan för renovering av kajerna på Askholmen. Förslaget ska 

presenteras under §11 Förslag till beslut från styrelsen vid årsmötet 2021. 

Mötet godkände förslaget. 

 

Mötet beslöt att godkänna styrelsens förslag på avgifter för 2021. 

 

 

 

§  8 Val av styrelse från 1 januari 2021 

Mötet beslöt att välja styrelseledamöter enligt följande. 

  

Vice ordförande  Mattias Cederholm   Omval 2 år 

Sekreterare  Tommi Rotonen   Omval 2 år 

  

 Beslöts att lämna posten som fristående ledamot som vakant. 

  

 

§ 9 Val av övriga funktionärer från 1 januari 2021 

Mötet beslöt att välja funktionärer och styrelserepresentanter enligt följande: 

 

Ekonomi 

Vice kassör:  Vakant  Nyval 1 år 

Medlemsadministratör:  Pelle Kvick  Nyval 2 år 

 Laurent Castaing Nyval 2 år 

 

 

Jollegruppen 

(Vice) Jonatan Jiselmark  Omval 2 år 

Daniel Lindblad  Omval 2 år 

Rickard Svärd  Nyval 2 år 

 

Motorbåtsgruppen 

Peter Enbom  Omval 2 år 
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Kölbåtsgruppen 

Gruppledare Peter Bamforth  Nyval 2 år 

2 platser: Vakant  Nyval 2 år 

 

Slipgruppen 

(Vice) Lars Nilsson  Nyval 2 år 

Jan Nährström  Omval 2 år 

Lars Serander  Omval 2 år 

Jonny Hammarstedt  Omval 2 år 

Lars Johansson  Omval 2 år 

Peter Günter  Omval 2 år 

Johan Wennerberg  Omval 2 år 

Lars Ejdre  Omval 2 år 

Per Inge Westerberg ”Pinge”  Nyval 2 år 

 

Askholmsgruppen 

Robert Nilsson  Omval 2 år 

Hans Johansson  Omval 2 år 

Tommy Lindqvist  Nyval 2 år 

Leif Rytterlund  Omval 2 år 

 

Kommunikationsgruppen 

Christian Fahlén  Omval 2 år 

Mattias Rönn  Omval 2 år 

Malin Wallin  Nyval 2 år 

 

Festgruppen 

(Vice) Ann Nilsson  Omval 2 år 

Sofie Sjögren  Omval 2 år 

1 plats: Vakant tills vidare 

 

Tillsynsmän klubbhuset, Löt 

Tillsynsman Johan Tibblin  Omval 2 år 

 

 

§ 10 Val av revisorer från 1 januari 2021 

Mötet beslöt att välja revisorer enligt följande. 

 

Revisor Ingrid Fyrebo    Omval 2 år 

Revisorsuppleant Kenneth Hammarström  Omval 1 år 

 

§ 11 Val av valberedning  

Mötet beslöt att välja valberedare enligt följande: 

 

Sammankallande Laurent Castaing  Omval 1 år 

Valberedare 1 Jan Nährström  Omval 1 år  

Valberedare 2: Vakant 
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§ 12 Förslag till beslut från styrelsen 

 Inga förslag från styrelsen förelåg. 

 

§ 13 Motioner inkomna före 1 september 

 

 

Motion 1: angående Sjösättningsrampen vid Löt från Toli Fyrebo 

 

Jonas Svensson föredrog motionen. 

Beslöts att godkänna enligt styrelsens förslag. 

 

Motion 2: angående digitaliserat bokningssystem för sjö- och torrsättning – 

Per Thurhammar 

 

Mattias Cederholm föredrog Per Thurhammars motion. 

 

Lars Hullberg förslår att även bokningen av mastkran ska kunna göras online.  

Mattias Cederholm förklarade att en utmaning finns med att införa detta då 

mastkranen inte får användas samtidigt med stora kranen, och därför inte ska 

kunna bokas. 

 

Lena Strömvall föreslog att man när man väljer bokningssystem även samtidigt 

tittar på en lösning som senare skulle kunna användas för att boka mastkranen. 

 

Mötet beslöt att styrelsen jobbar enligt Pers förslag med att införa en tidsbokning 

online. 

 

§ 14 Information från styrelsen och andra förtroendevalda  

Slipgruppen informerade om att de flesta båtar är upptagna för säsongen samt 

påminde om att titta till båtarna och slipplatsen under vintern.  

 

Kassören uppmanade alla att meddela medlemsadministratören om man flyttar 

eller byter e-postadress, alternativt byter båt. 

 

Jollegruppen vill gärna ha hjälp med att få kontakt med någon i klubben som är 

duktig på att laga taket på Jolleladan. Kontakta i så fall Erik Waltersson. 

 

 

§ 15 Övriga frågor som ej ska föranleda till beslut 

 Inga frågor fanns från mötet. 
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§ 16 Höstmötets avslut 

Ordföranden Jonas Svensson tackade alla medlemmar för visat intresse och 

avslutade Höstmötet. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Tommi Rotonen Jonas Svensson 

Sekreterare Ordförande 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Lena Strömvall Erik Waltersson 

Justerare  Justerare 
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Bilaga 1 – Närvarolista 
 

Tommi Rotonen 

Jonas Svensson 

Erik Waltersson 

Sussie Rytterlund 

Leif Rytterlund 

Mattias Cederholm 

Christer Killgren 

Håkan Larsson 

Laurent Castaing 

Per Thurhammar 

Staffan Kälvesten 

Mats Ekmo 

Thord Lindqvist 

Gunilla Mörk 

Toli Fyrebo 

Tor Andersson 

Lena Strömvall 

Johan Wennerberg 

Markus Lund 

Ingrid Ärfström 

Peter Ärfström 

Lars Hullberg 

Kjell Waltersson 

Mats Eriksson 

Carl Axling 

Anton Axling 

Ludvig Axling 

Harald Axling 

Christian Nordström 

Åsa Nordström 

Christiaan Reichwein 

Åke Carlsson 

Lars Johansson 

Björn Krantz, via fullmakt Christer Killgren 



Handlingar  
Höstmötet 2020 

www.strangnassegelsallskap.se 



 

 

 

Höstmöte 2020-11-28, Dagordning (förslag) 
 

1. Höstmötets öppnande 

 

2. Val av ordförande och sekreterare 

 

3. Fastställande av röstlängd för mötet 

 

4. Frågan om mötet är behörigt utlyst 

 

5. Fastställande av dagordning 

 

6. Val av protokolljusterare och rösträknare 

 

7. Beslut om verksamhetsplan, avgifter och budget för år 2020 

 

8. Val av styrelse från 1 jan 2020 

 

9. Val av övriga funktionärer från 1 jan 2020 

 

10.  Val av revisorer från 1 jan 2020 

 

11.  Val av valberedning 

 

12.  Förslag till beslut från styrelsen 

- inga förslag från styrelsen 

 

13.  Motioner inkomna före 1 september 

- Motion 1: Sjösättningsrampen vid Löt 

- Motion 2: Digitaliserat bokningssystem 

 

14.  Information från styrelsen och andra förtroendevalda 

 

15.  Övriga frågor som ej ska föranleda beslut 

 

16.  Höstmötets avslut 
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Verksamhetsplan 2021  

Verksamhetsplanen skall utgå från gällande stadgar för Sällskapet. Högsta prioritet ägnas säkerhet, 

miljöhänsyn och delaktighet. Investeringar och större underhållsinsatser skall baseras på långsiktig 

investeringsplan. Verksamhetsplanen för kommande året bygger på bedömd budget och respektive 

gruppers ansatser.  

Inom den närmaste femårsperioden ser vi ett stort underhålls och investeringsbehov på Askholmen. 

Askholmsgruppen har äntligen börjat planera renoveringsarbetet. Vi planerar arbetet i balans med de 

resurser vi har. Förhoppningsvis hittar vi olika bidragsmöjligheter som kan hjälpa oss, men det kommer att 

belasta klubben under en lång tid framöver. Vi kommer inte börja arbeten innan bidragsmöjligheterna är 

undersökta och utnyttjade. 

 

Jollegruppen  

Det främsta målet för verksamhetsåret 2021 är att fortsätta med jolleträningarna en gång per vecka under 

perioderna april/maj – juni samt augusti-september/oktober.  

 

De seglare som tillkom jollegruppen under 2020 började under gruppens nybörjarläger och inspirerades 

därigenom till att fortsätta på de ordinarie träningarna. Ett annat mål är att följa upp och se till att dessa har 

möjlighet till rolig segling på rätt nivå.  

 

Det tredje målet gäller nybörjarlägret. Även detta år ämnar vi att genomföra ett eller två dagläger i gruppen. 

Det blev mycket lyckat med två lägerveckor sommaren 2019 och 2020 och om tillräckligt intresse finns 

hoppas vi kunna fortsätta med det. 

 

Om COVID-situationen tillåter vill vi även åka iväg på några tävlingar och undersöka möjligheterna för 

samarbete med Torshälla och Mariefred. 

 

Motorbåtsgruppen 

Under året som kommer är tanken att vi skall kunna återuppta Eskaderträffen. 

Som allt annat så får vi se vad som händer med Covid-19. 

Vi kommer följa Folkhälsomyndighetens direktiv. 

Festgruppen 

Verksamhetsmål 2021 

Festgruppen har som främsta uppdrag att ansvara för sällskapets gemensamma fester. Traditionellt handlar 

det om Midsommarfirandet, Kräftskivan och Årsfesten. 

 

Efter de helt inställda aktiviteterna i pandemins 2020, hoppas vi givetvis att det kommande året ska bjuda 

på lättnader i samhällets restriktioner, så att vi kan återuppta våra populära evenemang i någon form. 

Därför har vi i budgetarbetet begärt medel för att kunna erbjuda festligheter i nivå med åren före 2020. 

  



Kölbåtsgruppen 

Vinteraktiviteter: På grund av coronaläget är inget inplanerat. 

Sommarplaner:  Av samma orsak ligger vi lågt, sker en förbättring kommer vi att anordna vår- och höstcup,  

Askholmsseglingen, Ragata race och slutsegling. 

De under sommaren 2020 ordnade GPS-startsseglingarna är en bra variant vid fortsatt corona. 

 

Vårt allsvenska lag har genom återkval kvalificerat sig att fortsätta i allsvenskan. 

 

Sker ändringar i programmet kommer vi att annonsera detta på hemsidan och facebook. 

 

Askholmsgruppen 

Askholmsgruppen föreslår att gruppen får i uppdrag att snarast ta in minst 3 stycken oberoende offerter på 

Kajskoning med återfyllning med start av Norra piren. I offerterna kan det finnas option med pris för 

kajskoning med återfyllning Södra Piren och Inre Kajen. 

Styrelsen ska med Askholmsgruppen undersöka finansiering av underhållet av hamnen. Det finns 

eventuellt bidrag att söka av kommunen, fonder, EU, med mera. Resterande belopp får lånas. 

Plan för genomförande och kostnad presenteras för beslut på Årsmötet 2021. 

 

Kölbåtsgruppen och Askholmsgruppen utreder vilken båt som behövs för gruppens verksamhet och 

kommer med ett förslag för beslut till styrelsen. 

 

Följande arbete planeras enligt investeringsbudgeten: 

• Nödåtgärda och förbättra taket på klubbhuset 

• Målning invändigt Klubbhuset 

• Vattenledning till klubbstuga 

• Komplettering av el till duschpump (nuvarande el går på lyktstolparna som slås av under dagen) 

• Urinoar för Dam/resp Herr 

 

Bastu 

Bastun är i renoveringsbehov/nybyggnadsbehov. Styrelsen har beslutat att starta en insamling för att 

renovera/bygga ny bastu. När pengar finns så påbörjar Askholmsgruppen arbete med detta. 

Kommunikationsgruppen 

Våra mål är att  

Främja en ökad kommunikation inom Sällskapet. 

Publicera nyheter på hemsidan.  

Införa digitala listor för iläggning och upptagning av båtar. 

Ge ut två nummer av Bränningen. Arbeta för att fler medlemmar blir aktiva med artiklar till Bränningen. 

Genomföra en informationsträff för nya medlemmar. 

Stödja Sällskapet med trycksaker, profilprodukter och informationsspridning. 

Samarbeta med Anders Bil och Däck för försäljning av vimplar och stävmärken samt hantering av 

klubbnycklar. 

 

Slipgruppen 

Slipgruppen hanterar Sällskapets sjö- och slipsättning samt underhåll av traktorer, kranar och annan 

materiel som ligger under slipgruppens ansvar. Vi kommer driva medlemmarna att i största möjliga mån att 

vända sig till allmänna sjö- och slipsättningar. Alla arbeten görs utifrån arbetsbeskrivning som finns 

framtagen för slipgruppen. Vi kommer att lägga ut arbeten som medlemmar kommer att kunna göra som 

arbetsplikt. 



Budget Strängnäs Segelsällskap 2021

Intäkter

Medlemsavgifter 510 000,00 kr

Slipavgifter 600 000,00 kr

Annonsintäkter 6 000,00 kr

Bidrag 15 000,00 kr

Intäkter från verksamhet (seglarskola, tävling, fester m.m.) 48 000,00 kr

Övriga intäkter (sparbössan, försäljning av vimplar m.m.) 15 000,00 kr

Eldebitering båthall 6 000,00 kr

Summa intäkter 1 200 000,00 kr

Utgifter: Drift

Anläggningarna (el, vatten, vägunderhåll m.m.) -204 000,00 kr

Försäkringar -61 000,00 kr

Övergripande driftskostnader -5 000,00 kr

Tävlingar -50 000,00 kr

Förbundsavgifter -80 000,00 kr

Styrelsen -14 000,00 kr

Slip -100 000,00 kr

Askholmen -20 000,00 kr

Kommunikation -45 000,00 kr

Jolle -60 000,00 kr

Festgruppen -28 000,00 kr

Kölbåtsgruppen -5 000,00 kr

Motorbåtsgruppen -5 000,00 kr

Klubbstuga, Löt -5 000,00 kr

Summa drift -682 000,00 kr

Utgifter: Investeringar:

-Slip -30 000,00 kr

-Askholmen -70 000,00 kr

-Jolle -25 000,00 kr

-Klubbstuga, Löt -15 000,00 kr

Summa investeringar -140 000,00 kr

Summa utgifter drift+investeringar -822 000,00 kr

Beräknat resultat 2021 378 000,00 kr



Styrelsens förslag till avgifter 2021 
 
Styrelsen föreslår att alla avgifter lämnas oförändrade från 2020 års nivå. 
 
 
Årliga medlemsavgifter 
Avgift Seniormedlem/Familjehuvud 2000:- 
Avdrag för genomförd arbetsplikt seniormedlem 1000:-, Förtroendevalda anses ha fullgjort denna insats 
Avgift Familjemedlem, person ur seniormedlems hushåll 200:- 
Avgift Juniormedlem, ungdomar under 20 år 200:- 
Avgift Familjemedlem 200:- 
Avgift Stödmedlem 350:- 
 
Slipavgifter 
Platskostnad, vinter, per kvadratmeter 55:- 
Sommaravgift på slipen år 1 3000:- 
Sommaravgift på slipen år 2 6000:- 
Sommaravgift på slipen år 3 9000:- 
 
Andra avgifter 
Klubbhushyra Båtudden, 12:00 – 12:00 endast medlemmar 1000:-/dag 
Klubbhushyra Askholmen, 12:00 – 12:00 endast medlemmar 500:-/dag 
Deposition Klubbnyckel 350:-, nyckel kan kvitteras ut på Tosterömacken, 200:- återbetalas vid 
återlämnande av nyckel. 
Påminnelseavgift faktura 200:- 
 



23 nov 2020 (Rev 6) 

 

Förslag från valberedningen: Funktionärer för SSS inför verksamhetsår 2021 
Styrelse samt övriga funktionärer väljs växelvis för en period på två år. 

Revisorer väljs växelvis i 2 årsperioder och revisorssuppleant samt valberedning väljs årsvis. 
 

Styrelse 
Ordförande Jonas Svensson     Ett år kvar 

Vice ordförande Mattias Cederholm  Omval 2 år 

Sekreterare Tommi Rotonen  Omval 2 år 

Kassör Lena Strömvall     Ett år kvar 

Ledamot Vakant   Nyval 2 år 
 

 

Ekonomi 
Vice kassör: Vakant    Nyval 1 år 

Medlemsadministratör: Pelle Kvick & Laurent Castaing Nyvalda 2 år 

   

Jollegruppen 
Gruppledare Erik Waltersson    Ett år kvar 

(Vice) Jonatan Jiselmark    Omval 2 år 

Daniel Lindblad     Omval 2 år 

Erik Wallin       Ett år kvar  

Jörgen Altin      Ett år kvar 

Rickard Svärd   Nyval 2 år 

Linus Altin (Juniorrepresentant)    Ett år kvar 
 

 

Motorbåtsgruppen 
Gruppledare Gunilla Mörk     Ett år kvar 

Karin Lindqvist     Ett år kvar 

Peter Enbom    Omval 2 år 

 

Kölbåtsgruppen 
Gruppledare  Peter Bamforth  Nyval 2 år 

Åke Carlsson      Ett år kvar 

Kennert Holmberg (båtansvarig)    Ett år kvar 

Kjell Waltersson      Ett år kvar 

2 platser: Vakant   Nyval 2 år 

 

Slipgruppen 
Gruppledare Mattias Cederholm    Ett år kvar 

(Vice) Lars Nilsson   Nyval 2 år  

Kenneth Palm Slipplatser   Ett år kvar  

Jan Nährström   Omval 2 år  

Lars Serander   Omval 2 år 

Jonny Hammarstedt   Omval 2 år 

Lars Johansson   Omval 2 år 

Peter Günter    Omval 2 år 

Johan Wennerberg   Omval 2 år 

Patrik Stedt      Ett år kvar 

Orvar Pettersson     Ett år kvar 

 



Leif Rytterlund     Ett år kvar 

Torfinn Jörgensen     Ett år kvar 

Göran Markström     Ett år kvar 

Lars Ejdre    Omval 2 år 

Per Inge Westerberg ”Pinge”  Nyval 2 år 

Gunilla Mörk Miljösamordnare    Ett år kvar 

 

Askholmsgruppen  
Gruppledare Peter Ärfström    Ett år kvar 

Björn Krantz Vice     Ett år kvar 

Robert Nilsson   Omval 2 år 

Hans Johansson   Omval 2 år 

Magnus Björklund     Ett år kvar 

Marcus Axén      Ett år kvar 

Christer Killgren     Ett år kvar 

Tommy Lindqvist   Nyval 2 år 

Leif Rytterlund   Omval 2 år 

 

Kommunikationsgruppen 
Gruppledare Ingrid Ärfström     Ett år kvar 

Christian Fahlén    Omval 2 år 

Mattias Rönn    Omval 2 år 

Stefan Fagerberg     Ett år kvar 

Malin Wallin    Nyval 2 år 

 

Festgruppen 
Gruppledare Stefan Fagerberg    Ett år kvar 

(Vice) Ann Nilsson   Omval 2 år  

Barbro Larsson      Ett år kvar 

Christer Wandin     Ett år kvar 

Sofie Sjögren   Omval 2 år 

1 plats: Vakant tills vidare     

      

Tillsynsmän klubbhuset, Löt 
Tillsynsman Johan Tibblin   Omval 2 år 

Assisterande Peter Marnell     Ett år kvar 

     

 

Revisorer 
Revisor Ingrid Fyrebo    Omval 2 år 

Assisterande revisor Stefan Larsson    Ett år kvar 
Revisorsuppleant Kenneth Hammarström Omval 1 år 

 

Valberedning 
Sammankallande Laurent Castaing    Omval 1 år 

Valberedare 1 Jan Nährström    Omval 1 år  

Valberedare 2  Vakant   Nyval 1 år 



 

  

 

Motioner, Höstmötet 2020 

Motion 1: angående Sjösättningsrampen vid Löt från Toli Fyrebo 

Jollegruppen har konstaterat att sjösättningsrampen inte har försämrats under de senaste åren utan har 

varit i ungefär samma skick sedan den anlades. Dock så anser styrelsen att det finns flera anledningar 

till att förbättra rampen för att göra det enklare att hantera båtar och trailers där.  

Sällskapets ekonomi kommer att vara ansträngd under de närmaste åren och möjligheten för åtgärder 

inom kort är små. 

Styrelsen föreslår därför att höstmötet beslutar enligt följande: 

- En förbättring av sjösättningsrampen läggs till i Sällskapets investeringsplan under Slipgruppens 

ansvarsområde. 

 

Motion 2: angående digitaliserat bokningssystem för sjö- och torrsättning – Per Thurhammar 

Dagens bokningssystem för sjö- och torrsättning kräver av båtägarna två resor/per år ut till slipen för 

att skriva upp sig på en lista. Det krävs även närvaro på en morgonsamling vid dessa aktiviteter. 

Ett annat sätt att fortsatt ha god ordning, erbjuda enkelhet för slipgruppen och övriga medlemmar samt 

spara in på ett antal resor är en digitalisering av bokningssystemet.  

Ett digitalt bokningssystem skulle innebära att medlemmen i lugn och ro från valfri plats kan 

genomföra sin bokning. Medlemmen kan även ändra tidpunkten från valfri plats. Via en länk på 

hemsidan presenteras tillfällen och bokning kan göras. Lämpligen utformar Slipgruppen de statut för 

bokning man upplever gynnsamma, exempelvis senaste tid för bokning.  

Vidare upplever jag att morgonsamlingar, främst vid torrsättning, innebär ett onödigt och krävande 

moment för båtägaren. Att stå högt upp på listan kräver tilläggning vid slipens brygga, vilket inte alltid 

är så enkelt vid hård vind eller p.g.a. platsbrist.  

Jag yrkar att; 

• Bokningssystemet digitaliseras och görs tillgängligt via föreningens hemsida. 

• Morgonuppropet avskaffas och ersätts med cirkatider när båtägaren ska vara tillgänglig  

med/vid sin båt. Kan framgå av bokningen. Avgift erläggs om medlem ej är på plats vid bokad tid. 

• Löpande information om läget under dagen, exempelvis förseningar/ändringar av ordning,  

skickas via SMS. 
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