
 

 

Hovetorps båtklubb höstmöte 2022 

 
Förening:  Hovetorps båtklubb, org.nr 822001–2267 

Datum:   2022-11-10, kl. 19:00 

Plats:   Vist Församlingshem, Sturefors 

Deltagare:   23st medlemmar 

 

Bilaga 1)   Deltagarlista (endast i sekreterarpärmen) 

Bilaga 2)   Budget 2023 

Bilaga 3)    Arbets- & närvaroplikt  

 

 

 

1. Mötets öppnande 

 Ordförande Bo Svensson hälsade alla välkomna och förklarade höstmötet öppnat. 

 

2. Fastställande av dagordning. 

 Dagordningen godkändes. 

 

3. Val av mötesordförande. 

 Till mötesordförande valdes Bo Svensson. 

 

4. Val av sekreterare 

 Till sekreterare valdes Anders Rosell 

 

5. Val av två justeringsman, tillika rösträknare, att tillsammans med mötets 

ordförande justera protokollet. 

 Till justerare valdes Lars Walla och Mattias Tegnér. 

 

6. Fråga om mötets behöriga utlysning. 

 Mötets behöriga utlysande godkändes. 

 

7. Lena Fältros presenterar verksamheten på och omkring Kinda Kanal. 

Sjömacken i Brokind är förbättrad och tar nu kort. Säkrare än kontanthantering. Ca 100st 

”unika” båtar passerade Hamra sluss säsongen 2022. 

Fogning av slussarna i Hovetorp pågår. Plan för att fälla träd utmed kanalen inne i 

stan/Hackefors.  

Säsongen förlängs en vecka i aug, blir då samma veckor som Göta Kanal. 

Diskussion om hur slussning och kanalgäster kan öka. 

Söker sommarjobbare till slussvärdar, ca 7 veckor. Söker även seniora slussvärdar. 

Båtklubbarna får gärna komma upp med idéer som kan öka båttrafiken på kanalen. 

 

8. Kaffe och ätbart 

 Kaffe och smörgåstårta serverades 

  



 

9. Föredragning av verksamhet under året 2022 

 Årsmöte genomfördes i våras. Under mars månad fick delar av bryggorna nytt virke.  

Stort tack till alla som ställde upp i det renoveringsarbetet.  

 Under maj månad var det städdag med blandade uppgifter. Bra uppslutning från 

 medlemmarna. Alla båtplatser uthyrda under säsongen 2022.  

 

 Stora trädet (björken) vid grillplatsen hindrar mobilkranen vid sjösättning/torrsättning. 

Klubben har diskussioner med Kinda Kanal om att försöka få ta ner trädet.  

Det har varit ett flertal styrelsemöten under året. 

 

10. Ekonomi med balans- och resultaträkning samt förslag till budget för 

verksamhetsåret 

 Kassören presenterade två budgetförslag. Ett med samma båtplatskostnad som 2022, samt 

det andra med en ökning på +100kr/bryggmeter. Underhållskostnaden 2023 kan öka 

något mer än budgeterat pga. virkespriser samt hur mycket material som går åt till 

strandskoning.  

 Diskussion om elkostnader för husbilarnas ställplatser. I nya arrendeavtalet så beskrivs 

ansvaret för el som idag landar på båtklubben, men detta måste ses över igen. Målet är att 

husbilarna ska ansluta sig till eluttag som Kanda Kanal ansvarar för. 

 

11. Ändrade kostnader för båtplatser 

 Anledningen till förslaget om att öka båtplatsavgifterna är för att klubben ska klara av 

planerat underhåll samt öka marginalen i klubbens kassa för att klara av en lite högre 

oförutsedd utgift. 

 

 Under många år bakåt i tiden så har klubben haft mycket låga eller inga investeringar. 

Men nu är klubben inne i en investeringsperiod med renovering av bryggorna, 

strandskoning (tillsammans med Kinda Kanal). Klubbens kassa behöver också ökas för 

kommande bomrenoveringar/byten och förbättringar av klubbhuset. 

 

 

12. Kommande planeringsarbeten inför 2023 

 Fortsatt strandskoning (tillsammans med Kinda Kanal) och bryggrenovering.  

Sedvanlig städdag och sjösättning. Kommande årsmöte med olika val, till exempel 

valberedning, sekreterare och ev kassör. Hur kan du hjälpa din förening med dessa 

uppgifter? 

 

 Medlemmar uppmanas att komma upp med roliga/trevliga aktiviteter som vi kan göra i 

klubben. 

 

13. Fastställande av avgifter för 2023 

 Styrelsens budgetförslag godkändes. Båtplatserna ökas med +100kr/bryggmeter till 

400kr/bryggmeter säsongen 2023. 

  



 

14. Arbetsplikt, Presentation Höstmöte 2022 PP 

 Presentation och diskussion om arbets- & närvaroplikt. Att fler medlemmar går från 

passiva till aktiva i sin förening ”är ett måste” för att klubben ska kunna leva vidare. 

Mötet beslutade att införa modellen med minimumnivå för arbets- och närvaroplikt till 

säsongen 2023. 

Detta innebär att medlem med fast båtplats kommer förlora sin båtplats om medlem inte 

är aktiv i sin allmännyttiga ideella förening. Mer info kommer inom kort på hemsidan 

samt i olika utskick. 

 

15. Övriga Frågor 

 Inbetalningsdatum för medlems- och båtplatsavgift flyttas till 31-mars. Avisering skickas 

ut av kassören i god tid innan sista betalningsdag. 

 

16. Mötets avslutande 

 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll justeras: 

 

 

_____________________                 ______________________ 

Ordförande, Bo Svensson                 Sekreterare, Anders Rosell 

 

 

 

 

_____________________                 ______________________ 

Justerare, Lars Walla                 Justerare, Mattias Tegnér 

 

       

 

 

 

 



Bilaga 2) Budget 2023 

Intäkter Antal Bryggbredd Avgift Summa 

 4 1,87 748 kr 2 992 kr 

 4 1,95 780 kr 3 120 kr 

 2 2,05 820 kr 1 640 kr 

 2 2,2 880 kr 1 760 kr 

 39 2,5 1 000 kr 39 000 kr 

 2 2,7 1 080 kr 2 160 kr 

Medlemsavgifter 22 2,75 1 100 kr 24 200 kr 

 1 2,9 1 160 kr 1 160 kr 

Medlemmar 140 6 3 1 200 kr 7 200 kr 

 2 3,3 1 320 kr 2 640 kr 

 4 3,5 1 400 kr 5 600 kr 

 3 4,5 1 800 kr 5 400 kr 

 1 5,5 2 200 kr 2 200 kr 

Båtplatser: 92 92 Medlemmar med båtplats 400 kr 36 800 kr 

 47 Enbart medlem 400 kr 18 800 kr 

 1 Ej betalande 0 kr 0 kr 

     

 Totalt medlemsavgifter   154 672 kr 

     

     

Intäkter elförbrukning 600  1 kr 600 kr 

     

 Summa intäkter   155 272 kr 

     

     

Utgifter Antal  á-pris Summa 

     

Avgift till SBU 129  107 kr 13 803 kr 

Hyra mark 1  48 000 kr 48 000 kr 

Underhåll bryggor 1  70 000 kr 70 000 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  1 000 kr 1 000 kr 

Bokföring 1  3 800 kr 3 800 kr 

Försäkring 1  200 kr 200 kr 

Oförutsedda utgifter 1  5 000 kr 5 000 kr 

Hemsida 1  2 600 kr 2 600 kr 

Upptag/isättning bommar 1  3 000 kr 3 000 kr 

 Summa utgifter   174 403 kr 

     

Resultat    -19 131 kr 

 



Bilga 3)  Förslag:  Arbets- & närvaroplikt (gäller medlemmar med fast båtplats): 

Hovetorps Båtklubb är en allmännyttig ideell förening och inte en kommersiell marina. Det 

innebär att merparten av allt arbete utförs av klubbens medlemmar själva som är skyldiga att 

vara aktiva i sin förening. 

Alla medlemmar med fast båtplats har närvaro- och arbetsplikt för skötsel av klubbens 

område samt hantera klubbens administrativa uppgifter.  

Det innebär t.ex. städning, reparationer, bryggunderhåll, klubbmöten, styrelsearbete, ekonomi, 

hemsida, båtplatssamordning. 

OBS! Medlemmar med fast båtplats måste närvara på minst 1 av 3st (33%) 

städ/arbetsdagar och minst 2 av 6st (33%) klubbmöten under en 

treårsperiod. Om miniminivån ej uppnås så anses medlemmen vara passiv och förlorar 

därmed sin båtplats. 

Vid deltagande ansvarar medlemmen själv för att signera närvarolistan. 

När större arbetsbehov uppstår och årets arbets/städdag inte räcker till så kan styrelsen kalla 

medlemmar till extra arbete för klubben. 

Deltagande i gemensam sjösättning/torrsättning av sin egen och andras båtar räknas inte som 

genomförande av arbets- & närvaroplikt. 

 

Undantag från arbets- och närvaroplikt:  

- Medlem utan fast båtplats. T.ex. ny medlem som står i kö till båtplats.  (men är självklart 

välkommen på städdagar & klubbmöten för att lära känna klubben och dess medlemmar) 

- Särskild händelse. Undantag beslutas av styrelsen efter skriftlig begäran från medlem. 

- Styrelseledamöter, suppleanter, valberedning och revisorer har fullgjort sin arbetsplikt 

genom arbete via sina uppdrag. (Men förväntas medverka på klubbmöten) 

- Medlem som gjort betydande insatser för klubben kan efter styrelsens beslut befrias från 

arbetsplikt.  



 

 


