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Protokoll fört vid Domsjö båtklubbs årsmöte 20210415 
 

§1. Stig Söderberg förklarar mötet öppnat. 

§2. Mötet finner årsmötet behörigt utlyst. 

§3. Dagordningen fastställdes. 

§4. Till mötesordförande valdes Stig Söderberg. Till mötessekreterare valdes Mathias 

Westerlund. Till justerare valdes Per Almén och Magnus Sjögren. 

§5. Stig Söderberg läste upp årsberättelsen som godkändes av mötet. 

Kort sammandrag: Aktiviteten har under året varit lägre än ett normalår pga 

Coronapandemin. Antal medlemmar 69 st. 

§6. Kassören, Per Lundin, redogjorde för klubbens ekonomiska status. Balans- och 

resultaträkningen godkändes av mötet. 

Årsresultat 49 389 kr. 

§7. Revisorn, Sigbritt Gradin, revisionsberättelsen läses upp och godkändes av mötet. 

§8. Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.     

§9. Till kassör för 2 år valdes Per Lundin. 

§10. Till styrelsesuppleanter för 1 år valdes Anders Sondell och Per Almén. 

§11. Till valberedningen för 1 år valdes Håkan Domeij och Pär Almén. 

§12. Till revisor för 1 år valdes Sigbritt Gradin.  

§13. Till revisorssuppleant för 1 år valdes Håkan Domeij. 

§14. Till försäkringsansvarig för 1 år valdes Stig Söderberg. 

§15. Till miljöombud för 1 år valdes Robert Gidlund.  

§16. Till kommunikation och E-postmottagare för 1 år valdes Stig Söderberg.  

§17. Till webbansvarig för 1 år valdes Stig Söderberg. 

§18. Till samordnare kranlyft för 1 år valdes Henrik Hörnfeldt. 

§19. Till hamnfogde för 1 år valdes Lars Gradin. 

§20. Till planerare och materialsamordnare för arbetsdagarna fanns inget förslag, 

därmed är befattningen vakant.  

§21. Arbeten att utföra kommande säsong enligt verksamhetsplan: 

- Tak över elskåp 

- Reparation av kaj vid sjösättningsramp. Isen skadade yttre delen av kajen. 

- Utjämning av botten vid sjösättningsrampen. Problem med stora båtvagnar 

- Reparation av två stycken fönster på klubbstugan 

- Byte av armaturer på yttre bryggan, dock ej de yttersta 

- Dikning av diket på höger sida vägen, diket behöver rensas bakom 

båtuppställningsplatserna för att få till en bra avrinning. 

Arbetsdagar: 8 maj (isättning av bommarna), 12 juni, 4 sept och 9 okt.  
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Innan den 8/5 måste bryggan vid mastkranen färdigställas. V 16 fylls det på med 

grus, därefter läggs reglarna ut. Skruvande av trall och färdigställande av bryggan 

görs under v 17 under v 18. Arbetet genomförs av arbetslag om 3-4 personer åt 

gången.  

Stig gör ett utskick till alla med arbetsplikt med info om vad som ska göras och 

vilka arbetskvällar/dagar som gäller. Anders Sondell är samordnare för 

bemanningen av arbetskvällarna. Handsprit och munskydd finns i klubbstugan. 

 

§22. Inkomna motioner, alla från Michael Bjurestam: 

- Ska vi höja medlemsavgifter för att få en buffert för framtida renoveringar av 

kaj mm? 

- Skyltar angående fiskeförbud på klubbens bryggor? 

- Wifi nätverk för att kunna sätta upp IP kameror på klubbens mark mm, kostnad, 

tillstånd? 

- Vatten, vi bör koppla in oss på kommunala nätet inom en snar framtid. Kostnad, 

tidsplan? 

- Toalett i klubbstugan, möjligheter? 

- Besiktning av yttre kaj under vatten bör utföras. 

- Planerat samkväm sommartid grillning eller dylikt skulle vara trevligt       

 

Motionerna lästes upp på mötet. Michael deltog tyvärr inte på mötet och kunde 

därför inte heller svara på frågor. Följande kommentarer och frågor lyftes på mötet: 

- Idag finns en buffert på ca 400 000 kr i form av deponi för bommarna. 

- Mötet ansåg inte att det är något problem med fiske i hamnen, snarare bra att 

det är människor i hamnen kvällstid. 

- Det finns många regler för uppsättning av IP-kameror kopplat till människor 

integritet. Vad är syftet och nyttan med IP-kameror? 

- Osäkert hur länge vi har vatten från sågen. Det är betydligt billigare än 

kommunal inkoppling. 

- Toalett i klubbstugan blir en dyr lösning, uppväger det nyttan? Underhåll 

städning måste också utföras, hur löser vi i så fall det?  

 

Mötet beslutade att bjuda in Michael Bjurestam till kommande styrelsemöte där han 

får utveckla sina tankar och idéer bakom motionerna. 

 

§23. Sjösättningsdag blir fredag den 14 maj, kranbilen på plats kl 07.00. 

§24. Mötet avslutades. 

 

 

 

 

------------------------ ------------------------- ------------------------  ------------------------- 

Stig Söderberg Mathias Westerlund Magnus Sjögren  Per Almen 

Ordförande  Sekreterare Justerare  Justerare 


