
 

 

Hovetorps båtklubb höstmöte 2020 

 
Förening:  Hovetorps båtklubb, org.nr 822001–2267 

Datum:   2020-11-01 till 2020-11-15 

Plats:   Digitalt 

Deltagare:   29 medlemmar 

 

Bilaga 1)   Deltagarlista (endast i sekreterarpärmen) 

Bilaga 2)   Budget 2020  

 

 

1. Mötets öppnande 

Med anledning av Coronapandemin och den fortsatta osäkerheten om hur man ska träffas 

så väljer styrelsen att genomföra höst/medlemsmötet digitalt, så som skedde vid vårt 

senaste årsmöte 2020.  

 

2. Fastställande av dagordning 

- 

 

3. Mötets behöriga utlysande 

Kallelse till alla medlemmar har gått ut via e-post och hemsidan mer än 14 dagar innan 

mötets startdatum.   - FRÅGA: Anses utlysning av mötet ha skett inom behörig tid? 

 

 
 

 

4. Budget 

Styrelsen har bestämt att ändra hantering av bokföring. Kassören har fått i uppdrag att 

undersöka vilket program på nätet som passar bäst för vår verksamhet. Se även bilaga 2. 

 

 
 

 



5. Rapport från styrelsen 

 

5.1. Stadgeändring 

Ändamålsparagrafen. Ändringar av en del ordalydelser. Se dokument "Exempel på en 

bra ändamålsbestämmelse, ändring av stadgar" 

- FRÅGA: (Samma fråga som på årsmötet) Godkänner mötet ändring av stadgarna 

gällande §1? 

    

 
 

Kommentarer (Annat): 

-Jag svarar JA men är tveksam om det verkligen går att rent legalt åsidosätta §11 och 

kravet på två möten för stadgeändring. Tror risken är liten, men någon skulle kunna resa 

kritik mot ett sådant beslut. 

 

- Nej för paragraf 1 i ändringen - vad är motivationen till ändringen? Som jag ser det är 

det inte bara en omformulering av nuvarande text. Ok för andra ordalydelser. 

 

5.2. Avgiftsmodell för båtplatser utreds  

Nuvarande modell för båtplatsavgift baseras på båtstorlek. Styrelsen utreder just nu 

om båtplatserna kan delas in i storlekskategorier där varje kategori får ett fast pris 

baserat på platsens storlek. OBS! Om det blir en förändring inför säsongen 2021 så 

kommer styrelsen informera om detta separat. Annars samma avgiftsmodell som 

tidigare år.  

 

 
 

Kommentarer (Annat): 

- Nuvarande modell bör gälla. 

- Tycker detta verkar som en vettig förändring 

 

 

 

  



5.3. Hemsidan 

Hemsidan uppdateras kontinuerligt utefter hur styrelsen uppfattar 

informationsbehovet. Använd kontaktformuläret när du har ett förbättringsförslag för 

vår hemsida. 
 

 

6. Övriga frågor 

 

6.1. Valberedning 

Vår båtklubb behöver medlemmar som ställer upp i valberedningen. Just nu finns det 

ingen valberedning.  

- FRÅGA: Hur kan du hjälpa din båtklubb till en fungerande valberedning? 

 

 
 

Kommentarer (Annat):  Många kommentarer 

 

6.2. Båtplatssamordnare  

Vår båtklubb behöver välja ny båtplatssamordnare på kommande årsmöte, ev. 

"vikarie" innan årsmötet.  

- FRÅGA: Hur kan du hjälpa din båtklubb med båtplatssamordning? 

 

 
 

Kommentarer (Annat): Många kommentarer 

 

 

6.3. Fototävlingen 2020 

Det vinnande bidraget är bidrag nr 2. Se sidan: 

https://hovetorp.se/fototavling_2020.html 

Stort grattis till Fredrik N som vinner ett presentkort på 500kr hos Marinaman. 

Skickas med posten. 

  

https://hovetorp.se/fototavling_2020.html


6.4. Medlemsundersökning 

- FRÅGA: Hur troligt är det att du skulle rekommendera Hovetorps båtklubb till en 

vän eller kollega? 

 

28st svarade på frågan. Medelvärde = 9,3 (max 10)        

 

NPS (Net Promoter Score) resultat = 75 (-100 till +100)        

(NPS är en metod för att mäta ”kundnöjdhet”) 

  
  Svarsalternativ från 0–10 

 

Ett NPS värde över 0 betyder att man har fler ambassadörer än kritiker. Ett NPS värde 

mellan 0–30 anses bra. Värde mellan 30–70 anses som mycket bra, och ett värde på 

över 70 anses som utomordentligt bra. Vid minusresultat behöver man vidta 

förbättringsåtgärder. 

 

6.5. Övriga frågor/meddelande/förslag/synpunkter 

6st meddelanden som styrelsen kommer gå igenom. 

   

 

 

7. Mötets avslutande 

Styrelsen tackar för visat intresse. 

 

 

 

Protokoll justeras: 

 

 

_____________________                 ______________________ 

Ordförande, Bo Svensson                 Sekreterare, Anders Rosell 

  



Bilaga 2) Budget 

 

Budget Hovetorps Båtklubb förslag 2021   

     

     

Intäkter Antal Båtlängd Avgift Summa 

 45 t o m 4,99 m 900 kr 40 500 kr 

 26 5,00 - 5,99 1050 kr 27 300 kr 

 10 6,00 - 6,99 1200 kr 12 000 kr 

Medlemsavgifter 4 7,00 - 7,99 1350 kr 5 400 kr 

 6 8,00 - 8,99 1500 kr 9 000 kr 

Medlemmar 140 0 9,00 - 9,99 1650 kr 0 kr 

Båtplatser: 92 1 10,00 - 10,99 1800 kr 1 800 kr 

 47 Enbart medlem 400 kr 18 800 kr 

 1 Ej betalande 0 kr 0 kr 

       

 Totalt medlemsavgifter 114 800 kr 

     

     
Intäkter elförbrukning 600  1 kr 600 kr 

     

 Summa intäkter 115 400 kr 

     

     

Utgifter Antal   á-pris Summa 

     
Avgift till SBU 140  94 kr 13 160 kr 

Hyra mark 1  48 000 kr 48 000 kr 

Underhåll bryggor 1  13 000 kr 13 000 kr 

Underhåll byggnader 1  500 kr 500 kr 

Underhåll inventarier 1  500 kr 500 kr 

Underhåll EL/VVS 1  1 000 kr 1 000 kr 

El abon + förbrukning 1  10 000 kr 10 000 kr 

Sammanträden 1  10 000 kr 10 000 kr 

Trivselaktiviteter 1  5 000 kr 5 000 kr 

Årsavg postgiro 1  500 kr 500 kr 

Bokföring 1  1 200 kr 1 200 kr 

Försäkring 1  5 500 kr 5 500 kr 

Oförutsedda utgifter 1  5 000 kr 5 000 kr 

Hemsida 1  1 100 kr 1 100 kr 

 Summa utgifter 114 460 kr 

     

Resultat 940 kr 

 

 

 

 

 

 

 


