
 
 

 

Protokoll vid Båtsams styrelsemöte den 16 januari 2012. 

Närvarande: L Larsson, ordf; L Blomqvist, tf sekr; L Ronnje, KMS, B Jönsson, Sunna BK, U 

Sjöwall, Marinens BK och M Hallén, Trummenäs BK. 

Frånvarande: Rinus Voorn(återbud), K-na SS; Per Ståhl (återbud) G Janrell, Aspö BK. 

1. Dagordning 

Dagordningsförslaget upplästes. Beslut: Fastställdes. 

2. Val av sekreterare 

Lars Erik Blomqvist föreslogs till sekr. för mötet. Beslut:  Fastställdes. 

3. Ärenden till kommande Båtråd. 

 Tekniska nämndens budget för underhåll och investeringar av fritidstidsbåtshamnar. 

En delfråga därvid är om kommunens gästhamnar fortfarande ingår som del av denna 

budget. 

  Utredningen om framtida fritidsbåtplatser vid Tallebryggan och Hattholmen. 

  Information om vilka principer kommunen avser tillämpa i fortsättningen beträffande 

avtal med klubbarna vid förhyrning av bryggor/arrendering av mark. 

  Tillgängligheten till utsidan av Djupviks brygga from nästa säsong. (Vid förra mötet 

uppdrogs åt hamnavdelningen följa upp denna fråga.) 

  Skyltningen av segelbar höjd Brohålan. (Uppföljning från förra mötet.) 

 Beslysningen Lorentsberg do. 

  Tömning av toaletter på öarna Svenön, Jerkö o Ornö. 

 Medborgarförslaget rörande separera gästhamnarna från övrig fritidsbåtsverksamhet 

lägesinfo. 

4. Årsmöte. 

Föreslogs att Båtsams årsmöte för 2012 avhålls den 29 mars kl 1830 i Sunna BK:s lokaler. 

Båtsam bjuder på sedvanlig smörgåstårta med måltidsdryck. Föreslogs också att inbjuda 

nytillträdde hamnchefen Anders Jonsson. Uppdrogs åt ordf att meddela valberedningen. 

Beslut: Fastställdes. 



 
 

5. Övriga frågor. 

Önskemål om budgetinfo vb fritidsbåtshamnar i likhet med tidigare år. 

Avtalsfrågan diskuterades åter. Nya avtal och omskrivning av gamla avtal måste innehålla 

en långsiktighet så att klubbarna har möjlighet att ekonomiskt kunna fortsätta att vara 

”arrendatorer”. Likformighet saknas för lika hamnar typ KSS-Sunna BK och kunde 

konstateras att det måste finnas en viss smidighet till även andra konstellationer, typ där 

annan markägare än kommunen finnes. Kan inte anses rimligt att betala 400 kr/båtplats 

där inte kommunen är markägare. Risk finnes att klubbar avsäger sitt ansvar och 

”överlämnar” hela ansvaret till kommunen.  

Beslut: Skall bevakas vid ev. kommande ”avtalsmöten”. 

 

Lars Erik Blomqvist   Lars Larsson 

Vid protokollet   Ordförande 


