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Protokoll årsmöte Marstrands Båtförening 14 mars 2018 

Protokoll vid årsmöte den 14 mars 2018 kl. 19.00 Havshotellet. 

 

1. Val av ordförande och sekreterare samt justeringsmän och rösträknare 

 

Till ordförande för mötet valdes Björn T:son Nyström. 

Till sekreterare valdes Stefan Bjerke. 

Till justeringsman valdes Leif Julin. 

Rösträknare: Björn T:son Nyström. 

 

2. Fastställande av röstlängd för mötet 

Enligt deltagarförteckning som skickades runt. 

 

3. Fråga om mötets behöriga utlysande 

Mötet fastställde att utlysandet gjorts korrekt. 

 

4. Fastställande av dagordning 

Mötet fastställde den presenterade dagordningen. 

 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen fanns tillgänglig i utskriven form på mötet. 

Mötet godkände verksamhetsberättelsen. 

 

6. Styrelsens förvaltningsberättelse samt balans- och resultaträkning. Behandling av 

revisionsberättelse 

Förvaltningsberättelse, balans och resultaträkning redovisades. 

Revisionsberättelsen lästes upp. 

Mötet godkände ovanstående. 

 

7. Beslut ang. ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

 

8. Presentation av verksamhetsplan och budget 

Ingen skriftlig verksamhetsplan och budget finns framtagen. 

Inga stora utgifter är planerade. 

 

9. Beslut ang. eventuella arvoden till styrelsen för innevarande verksamhetsår 

Mötet beslutade att arvodet för medlemmarna i styrelsen ska vara 1000 kr/år. 
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10. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår 

Mötet beslutade att medlemsavgiften ska vara 75 kr/år. 

 

11. Val av styrelse och suppleanter 

Mötet beslutade följande: 

 

Ordinarie ledamöter 

 

Sittande: 

Håkan Sandberg, 1 år 

Björn Nyström, 1 år 

Stefan Spårman Olsson, 1 år 

Ludvig Hammarberg, 1 år 

 

Omval: 

Stefan Bjerke, 2 år 

 

Nyval: 

Bo Hedqvist, 2 år 

 

Suppleanter 

 

Suppleant sittande: 

Fredrik Gabrielsson, 1 år 

 

Suppleant omval: 

Jonas Enarson, 2 år 
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12. Val av revisorer och revisorssuppleant 

Mötet beslutade följande: 

 

Omval: 

Tore Svensson (revisor) 

Sigvard Törnqvist (revisorssuppleant) 

 

13. Val av valberedning 

Mötet beslutade följande: 

 

Omval: 

Björn Örtendahl 

Pia Österman 

Stefan Sjöström 

 

14. Information från styrelsen kring aktuella frågor 

 

Ren botten 

Det finns önskemål att placera en bottentvätt i Marstrand. Vi har ställt oss negativa till 

detta då det inte går att hitta en lämplig plats. Det behövs i storleksordningen 30 m 

brygga/kaj som behövs till vanliga båtplatser. Oceankajen är inte tillräckligt skyddad. 

Se hemsidan www.marbat.se för information om vår skrivelse. 

 

Grön/röd skylt 

Det finns önskemål att ha ett system med grön/röd skylt där befintliga båtplatser ska 

kunna användas till gästande båtar om båtplatsinnehavaren inte är hemma. Styrelsen har 

svarat att med nuvarande organisation i hamnen så är vi negativa. 

Se hemsidan www.marbat.se för information om vår skrivelse. 

 

Fiskhamnen 

Det finns planer på ytterligare en ponton i fiskhamnen. Genom att flytta befintliga 

pontoner kan man göra plats för en till ponton och skapa ca. 70 nya båtplatser. 

Se hemsidan www.marbat.se för information om vår skrivelse. 

 

Lasse Maja 

Alternativ drivning utreds bl.a. biobränsle, eldrift, fast linfärja. 

Färjan kan komma att drivas i egen regi från 2019. 
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Seglarcentrum 

Det finns ett projekt för att skapa ett seglarcentrum i Marstrand. Projektet ska bl.a. 

undersöka möjligheten till fler sjösättningsramper och möjlig placering av dessa. 

Kommunen har anslagit en budget på 6 miljoner kr som även ska täcka tjänstemännens 

löner/nedlagda tid. 

 

Båtmässan 

2018 blir båtmässan ännu större. Finns önskemål om att flytta båtar från brygga I, IJ och J 

till förmån för gästande båtar. 

Mötet ställer sig negativt till detta. 

 

15. Behandling av inkomna motioner 

Inga motioner har kommit in. 

 

16. Övriga ärenden 

Förslag att skänka pengar till SSRS. Samma belopp som föregående år, 10 000 kr. 

Mötet godkände förslaget. 

 

Förslag att skänka pengar till skolans verksamhet ”segling på schemat” 2018. 

Om vi kan öronmärka pengar till segling på schemat och behov fortfarande finns. 

Mötet beslutade att styrelsen undersöker behov och hur pengar kan öronmärkas till 

avsett ändamål. Om det kan säkerställas skänker vi 10 000 kr till ”segling på schemat”. 

 

Frågeställningar på mötet: 

Behöver stadgarna uppdateras med tanke på gåvor till SSRS? 

Svar: Styrelsen kommer att utreda detta. 

 

Hur hanterar vi GDPR (nya dataskyddsförordningen)? 

Svar: Vi lagrar inga uppgifter om medlemmar utan använder hamnverksamhetens 

uppgifter vid utskick men vi behöver undersöka om vi behöver vidtaga några åtgärder 

med tanke på GDPR. 

 

17. Mötet förklarades avslutat. 

 

Marstrand 14:e mars 2018    Justeras: 

 

 

 

Stefan Bjerke, sekreterare    Leif Julin, justeringsman 


