
 

          

 

 

 

Protokoll Hovetorp Båtklubbs årsmöte 2022 
   
 

Förening:  Hovetorps båtklubb, org.nr 822001–2267 

Datum:   2022-04-04, kl 19:00 

Plats: Vist församlingsgård Sturefors 

Deltagare:  23 st 

 

Bilaga 1: Närvarolista (endast i sekreterarpärmen) 

Bilaga 2: Verksamhetsberättelse för året 2021 

Bilaga 3: Verksamhetsplan för Hovetorps Båtklubb 2022 

Bilaga 4: Balans och resultatrapport 2021 

Bilaga 5: Revisionsberättelse 

 

 

1. Mötet öppnande 

Ordförande Bo Svensson hälsade alla närvarande medlemmar välkomna och förklarade 

årsmötet öppnat. 

 

2. Uppläsande och godkännande av dagordningen 

Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen. 

 

3. Fråga om mötets behöriga utlysning 

Årsmötet beslutade att anse årsmötet behörigt utlyst enligt stadgarna. 

 

4. Val av ordförande för mötet 

Årsmötet beslutade att välja Bo Svensson till mötesordförande. 

 

5. Val av sekreterare för mötet 

Årsmötet beslutade att välja Anders Rosell till mötessekreterare. 

 

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

justera protokollet 

Årsmötet beslutade att välja Linus Bornmar och Staffan Hahn till justerare och tillika 

rösträknare. 

 

7. Föredragning av styrelsens verksamhetsplan och verksamhetsberättelse samt balans- 

och resultaträkning 

 

a. Ordförande gick igenom verksamhetsberättelse för året 2021. Godkändes av 

årsmötet. Se bilaga 2. 

 



 

          

b. Ordförande gick igenom verksamhetsplanen 2022. Godkändes av årsmötet.  

Se bilaga 3. 

 

 

c. Kassören gick igen Balans & resultaträkning 2021. Godkändes av årsmötet.  

Se bilaga 4. Posten Markarende innehåller en post på 63 000 kr för strandskoningen 

2021. 

 

 

8. Föredragning av revisionsberättelse 

Rickard Oddson, klubbens revisor, föredrog revisionsberättelsen samt yrkade för 

ansvarsfrihet för styrelsen. (via tidigare inlämnat dokument som lästes upp på årsmötet) 

 

9. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet 

 

10. Val av styrelseledamöter och två suppleanter enligt stadgarnas § 6 

 

Omval Post  Namn  Mandattid  Mandatperiod  

Nej Ordförande  Bo Svensson  2 år (1år kvar) 21, 22 

Ja Vice ordförande  <Inget namn> Val/omval 2 år 22, 23 

Nej Sekreterare  Anders Rosell 2 år (1år kvar) 21, 22 

Ja Styrelseledamot  Clas Ekeroos Omval 2 år 22, 23 

Nej Styrelseledamot  Krister Peterson 2 år (1år kvar) 21, 22 

Ja Styrelseledamot (Båtpl) Christian Viktorsson Nyval 2 år 22, 23 

Ja Styrelseledamot  Peter Johansson Omval 2 år 22, 23 

Nej Styrelseledamot  Roland Carlsson 2 år (1år kvar) 21, 22 

Ja Kassör  Joakim Nathell Omval 2 år  * 22, 23 

Ja Styrelsesuppleant  Mikael Jakobsson Omval 1 år 22 

Ja Styrelsesuppleant  Staffan Hahn Omval 1 år 22 

Ja Revisor  Richard Oddsson Omval 1 år 22 

Ja Revisor  Thomas Norberg Omval 1 år 22 

Ja Revisorssuppleant  Anders Svensson Omval 1 år 22 

* Kassör, Joakim Nathell, Omval 2år men kan bara ställa upp 1år 

 

11. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 

Se tabell ovan. 

 

12. Val av valberedning. En sammankallande och två ledamöter 

Inga kandidater till valberedning.  

 



 

          

13. Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår 

Årsmötet godkände avgifterna. Läggs fram på höstmötet. 

 

14. Fastställande av styrelsens ekonomiska befogenheter för verksamhetsåret 

Enligt budget. Godkändes av årsmötet. 

 

15. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller klubbmedlem. 

a. Arbetsplikt: 

Presentation av förslag för arbetsplikt för att få mer medlemmar aktiva i klubbens 

verksamhet. Årsmötet vill att styrelsen ska jobba vidare med förslag kring 

arbetsplikt ev. kombination med närvaroplikt för att öka andelen aktiva medlemmar 

och därmed säkra klubbens framtid. 

 

b. Bryggbyte och andra arbetsuppgifter: Arbete pågår med att byta bryggor på 

västra sidan i hamnen. Ordförande tackade alla som ställer upp och snickrar med 

bryggorna. 

 

c.  Städdag: Återkommer med datum 

 

 

16. Övriga frågor 

a. Båtplatskön: Information om hur båtplatskön fungerar. Medlemmar uppmanas 

också att läsa på hemsidan, meny båtplatsregler, kap 10 ”OPTIMERING OCH 

FÖRDELNING AV BÅTPLATSER”. Där beskrivs hur båtplatserna fördelas samt 

förväntningar på medlemmar. 

 

17. Mötet avslutas 

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat. 

  



 

          

Bilaga 2) 

 

  Verksamhetsberättelse för året 2021 

  Hovetorps Båtklubb   
 
Ytterligare ett tungt år med Covid hängande över oss. Trots detta så fick vi ändå en fin 

båtsommar.  

 

Under året har det varit 6 styrelsemöten, 2 klubbmöten, (årsmöte vilket hölls digitalt och ett 

fysiskt höstmöte). På grund av smittorisk så ställdes den sedvanliga städdagen in. 

Arbetet har berört sedvanliga frågor inom klubben.  

På hemsidan har vi kontinuerligt lagt ut information till er medlemmar. Ett arbete som vi 

fortsätter med. Många förfrågningar om nya medlemskap och önskemål om båtplatser har det 

varit.  

 

På höstmötet tog vi upp frågan om medlemmars vilja att engagera sig i klubbens olika 

aktiviteter. Presenterade olika tankar och idéer hur vi ska arbeta för att driva klubben framåt. 

Få en klubb där engagemanget inte hamnar i en negativ spiral. 

 

Styrelsen har tagit fram ett nytt debiteringssystem för våra båtplatser för att enkla upp arbetet 

och få en rättvisare kostnadsfördelning. Detta redogjorde vi också för på Höstmötet. Det har 

börjat gälla från och med aviseringarna i december månad. 

 

Under senare delen av året har styrelsen med hjälp av vår kassör börjat använda Speedledge 

för bokföring och fakturering. 

 

Klubben har idag 133 medlemmar. 

 

Vår ekonomi är god.  

 

 

Hovetorps Båtklubb 2022-02-14 

 

Bo Svensson 

Ordf. 

 
  



 

          

Bilaga 3) 

 

Verksamhetsplan för Hovetorps Båtklubb 2022 
 

 
Styrelsen Hovetorps Båtklubb ska leda klubbens verksamhet genom att vara klubbens 

verkställande organ och representera klubben samt förvalta dess 

medel och ansvara för klubbens ekonomi. 

Detta görs genom; 

• Styrelsemöten enligt fastställd årsplanering samt leda klubbens verksamhet i enlighet 

med stadgar, ordningsregler och sunt förnuft 

• Arbetsutskott kan vid behov förbereda styrelsemöten 

• Informera medlemmar om verksamheten. 

• Vi välkomnar alla medlemmar att engagera sig i båtklubbens verksamhet. 

• Att utbildning inom olika områden planeras och genomförs.  

 

Sjösäkerhet  

Marknadsföra vikten med utbildning inom sjösäkerhet och sjösäkerhetsutrustning.  

• Att genom utbildning verka för ökad kunskap inom sjösäkerhet och 

sjösäkerhetsutrustning.   

• Marknadsföra nyttan av att använda flytväst. 

• Att anordna kurser inom navigationskunskap, HLR och brandsäkerhet.  

 

Hemsidesansvarig  

• ska i samarbete med kassör och båtplatssamordnare hålla klubbens hemsida och BAS 

register uppdaterad med aktuell information.  

• Informera styrelsen om förändringar/förbättringar om hemsidans utformning.  

 

Båtplatssamordnare  

• fördelar båtplatser enligt båtplatsreglerna. Stämma av med såväl sekreterare och 

kassör.  

• Med hjälp av övriga styrelsemedlemmar ansvara för Ladan, städning och inventarier. 

Fördela förvaringsfack.  

• Rapportera underhållsbehov till hamnansvarig. 

 

Hamnansvarig  

• Har till uppgift att organisera och genomföra städ-/underhållsdagar. Samt planera de 

arbeten som ska göras inom hamnen i samråd med styrelsen.  

• Fördela uppställningsplatser för båtar och trailer, vagnar, vaggor och pallningsvirke.  

• Ska i samarbete med miljösamordnaren, bevaka regeländringar som kan ha betydelse 

på hamnverksamhet 

  



 

          

 

Miljösamordnare  

• Ansvarar för båtklubbens miljöarbete  

• Båtklubben ska hålla sig uppdaterad och vara rådgivande när det gäller bestämmelser, 

färger och alternativa metoder för att hålla båtbottnar fria från beväxning.  

• I samråd med miljökontor eller annan myndighet tillse att bestämmelser efterlevs. 

• Informera om de bestämmelser som finns och bevaka regeländringar som kan få 

betydelse för Båtklubben och dess medlemmar. 

• Tillsyn och kontroll att båtklubben lever upp till de lagar och förordningar som gäller. 

 

Försäkringsansvarig  

• Vara rådgivande i försäkringsfrågor. Se till att båtklubben och båtägare har de rätta 

försäkringar som krävs enligt bestämmelser. 

 

 

Planerade verksamheter under perioden. 

 

• Årsmöte 2022 den 4 april. Vist församlingshem 

• Undersöka och diskutera regler för arbetsplikt 

• Slangar och kranar behöver ses över (kanske är Kinda kanals ansvar?) 

Sofforna behöver snickras och målas. 

• Klubbhuset ses över invändigt. Målas 

• Se över stolpe och infästning för livboj 

• Byte av virke på bryggor.  

• Städdag på klubbens ytor. Iläggning av bommar samt eventuella reparationer. 

• Höstmöte. 

• Styrelsemöten   

 

 

Rapporter 

Vid representation av Hovetorps Båtklubb vid t.ex. möten, utbildningar, etc. ska 

representanten alltid skriva en rapport alternativt minnesanteckningar. 

 

Finansiering av båtklubbens verksamhet framgår av budgeten som fastställts vid årsmötet. 

  



 

          

Bilaga 4) 

 

 

 

 

 

 

       
Resultatrapport           

Hovetorps båtklubb 822001-2267 
  

Sida 1  (1) 

Vald period: Hela räkenskapsåret Utskriven: 2022-03-20 
14:18:55 

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31 
        

Senaste ver.nr: A203, M1                     

                     
Perioden 

Rörelsens intäkter och lagerförändring                   

 
Aktiverat arbete för egen räkning 

   

   
3890 Medlemsintäkter 123 657,00 

 
S:a Aktiverat arbete för egen räkning 123 657,00 

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 123 657,00 

Rörelsens kostnader 
         

 
Råvaror och förnödenheter 

   

   
4611 Elkostnad -6 977,99 

 
S:a Råvaror och förnödenheter -6 977,99 

 
Bruttoresultat 116 679,01 

 
Övriga externa kostnader 

   

   
5110 Markarrende -108 700,00 

   
5170 Reparation och underhåll bryggor -624,00 

   
5612 Försäkring o skatt personbilar -170,00 

   
6110 Kontorsmateriel -1 448,00 

   
6310 Företagsförsäkringar -1 273,00 

   
6540 IT-tjänster -3 353,25 

   
6541 Redovisningsprogram -2 783,00 

   
6570 Bankkostnader, momsfria -973,80 

   
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla -12 596,00 

 
S:a Övriga externa kostnader -131 921,05 

 
Personalkostnader 

   

   
7200 Sammanträden -3 451,00 

 
S:a Personalkostnader -3 451,00 

S:a Rörelsens kostnader -142 350,04 

Rörelseresultat före avskrivningar 
  

-18 693,04 

Rörelseresultat efter avskrivningar 
  

-18 693,04 

Resultat före finansiella intäkter och kostnader 
  

-18 693,04 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 
  

-18 693,04 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 
  

-18 693,04 

Resultat före skatt 
  

-18 693,04 

Årets resultat 
         

   
8999 Årets resultat 18 693,04 

S:a Årets resultat 18 693,04 

Beräknat resultat: 
          

0,00 



 

          

Bilaga 5) 

 

 
  



 

          

 

 

 

 

Protokoll justeras: 

 

 

_______________________   _______________________ 

Bo Svensson   Anders Rosell 

Ordförande   Sekreterare 

 

 

_______________________   _______________________ 

Linus Bornmar  Staffan Hahn 

Justerare     Justerare 

  


