
 

 

 

 

 

 

 

   

                    

  

Kallelse till Halvårsmöte i Örnsbergs Båtklubb  

Lördag 24 oktober 2018 kl 13:00 vid ”dansbanan” 

Dansbanan är platsen innanför grinden till bryggorna där man kan sitta på sommaren. Vi 

samlas där för att försöka hålla på Coronarestriktionerna med 2 meters mellanrum mellan de 

som är på plats. 

 

Förslag till dagordning 

1. Mötets öppnande. 

2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst. 

3. Fastställande av dagordning. 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

5. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet, 

samt fungera som rösträknare. 

6. Förslag till och val av festkommitté för klubbens 100-årsjubileum.  

7. Inkomna skrivelser från medlemmar. 

8. Förslag till föreskriftsändringar gällande arbetsplikt för 

kajakplatsinnehavare enligt bifogat dokument. 

9. Föredragande och diskussion gällande skrivelse från klubbens revisorer 

angående brister i styrelsens utförande av sitt uppdrag. Skrivelsen samt 

styrelsens kommentar bifogas. 

10. Övriga frågor 

11. Mötets avslutande 

  



 

 

 

 

Örnsbergs Båtklubb 

Förslag på ändringar i föreskrifterna till 

halvårsmötet 2020 

 

  



Sammanfattning 
Nedan följer förslag på ändringar i ÖBKs föreskrifter. Ändringarna syftar till att även 

kajakplatsinnehavare fortsättningsvis föreslås ha arbetsplikt. Ändringen innebär också att den som 

endast innehar varvsplats utför arbetsplikt ojämna år istället för som tidigare, baserat på slutsiffran i 

medlemsnumret. En medlem som innehar en kombination av hamnplats, varvsplats och/eller 

kajakplats behöver även fortsättningsvis bara delta på en arbetsplikt. 

 

Föreslagen text: 
 

§ 3.3 Arbetsplikt  
 

§ 3.3.1 Medlem som innehar hamnplats- kajakplats(er)- eller varvsplats är skyldig att fullgöra 

arbetsplikt minst en gång per två (2) år och därigenom delta i klubbens arbete med att underhålla och 

städa gemensam egendom och utveckla verksamheten. Om medlem ej fullgör arbetsplikt utgår avgift 

enligt årsmötesbeslut. 

§ 3.3.2 Medlem som innehar hamnplats med jämnt hamnplatsnummer ska fullgöra arbetsplikt på 

jämna år och den som har hamnplats med ojämnt hamnplatsnummer på ojämna år. För medlem som 

innehar varvsplats men inte hamnplats ska arbetsplikten fullgöras ojämna år. För medlem som endast 

innehar kajakplats ska arbetsplikten fullgöras jämna år. För medlem med kajakplats som även innehar 

hamnplats och/eller varvsplats så styrs tillfället utifrån principen som beskrivs ovan avseende 

hamnplats/varvplats. 

 

Ursprunglig text: 
 

§ 3.3 Arbetsplikt  

§ 3.3.1 Hamnplats- och varvsplatsinnehavare är skyldiga att fullgöra arbetsplikt minst en gång per två 

(2) år och därigenom delta i klubbens arbete med att underhålla och städa gemensam egendom och 

utveckla verksamheten. Om medlem ej fullgör arbetsplikt utgår avgift enligt årsmötesbeslut. 

§ 3.3.2 Normalt ska hamnplatsinnehavare med jämna hamnplatsnummer fullgöra arbetsplikt jämna år 

och hamnplatsinnehavare med ojämna hamnplatsnummer ojämna år. För varvplatsinnehavare utan 

hamnplats ska varvsplatsinnehavare med jämna medlemsnummer fullgöra arbetsplikt jämna år och 

varvsplatsinnehavare med ojämna medlemsnummer ojämna år 

  



 

 

 

Örnsbergs Båtklubb 

Rapport från revisorerna till halvårsmötet 2020 

  



Rapport från revisorerna till halvårsmötet 

Vi, valda revisorer i ÖBK, vill uttrycka vår oro för hur den nuvarande styrelsen sköter redovisningen av 

klubbens ekonomi. I juni noterade vi att ingen bokföring gjorts över huvud taget, sedan styrelsen 

valdes i februari. Ingen i styrelsen hade ännu teckningsrätt för klubbens konton vilket man skyllde på 

att Swedbank lagt om sina rutiner. Det innebar att ordförande fick lägga ut ur egen ficka när räkningar 

skulle betalas. Man hade ingen koll på vilka av medlemmarna som betalt sina avgifter. 

Vi kallade ordföranden och kassören till ett möte. Som en följd av det tillfrågades förra kassören, Lill 

Nilsson, om hon ville sköta bokföringen i VISMA-programmet. Hon har gjort det sedan dess och när vi 

gjorde en kontrollrevision för det första halvåret fanns inget att anmärka på. Då hade också 

teckningsrätterna ordnats. Dock var vi kritiska till att man ännu inte följt upp obetalda räkningar. 

Innestående medlemsfordringar uppgick då till 38 000 kr. 

Inför torrsättningen hade den siffran stigit till över 60 000 kr, vilket i praktiken innebar att styrelsen 

inte hade koll på vilka som hade rätt att lägga upp sina båtar. Efter vårt påpekande tog man tag i detta. 

Som vi ser det härrör problemen från att kassören varken har kompetensen eller viljan (tiden) att 

utföra sitt uppdrag. Han verkar inte ha förstått vad det innebar att vara kassör när han åtog sig jobbet. 

En annan del av ansvaret menar vi därför finns hos valberedningen, som inte tillräckligt noga 

granskade om kompetens för styrelsens olika roller fanns. 

Styrelsen har tvingats till ”brandkårsutryckningar” efter våra påpekanden. Observera att anlitandet av 

Lill är en tillfällig åtgärd. Hon har åtagit sig uppgiften året ut. Vi har efterlyst en plan för hur 

redovisningen ska skötas efter det, styrelsens mandat gäller till nästa årsmöte. 

Vårt syfte med denna rapport är inte att hänga ut någon. Om klubben har problem är det en fråga för 

alla medlemmar och kan vi alla bidra till att räta upp situationen är det förstås bra. Vi vill uppmana 

valberedningen att redan nu börja söka efter en kunnig kassör till nästa år. Kanske rent av en person 

som omgående kan adjungeras till styrelsen. 

Slutligen vill vi betona att vi inte talar om några oegentligheter. Ingen misstänks alltså för oärlighet i 

sammanhanget. 

 

Hägersten 29/9-20 

Dan Fränkel   Willy Eriksson 

Valda revisorer i ÖBK 

 

 

 

 

  



 

 

 

Örnsbergs Båtklubb 

Styrelsens kommentar till rapport från revisorerna 

till halvårsmötet 2020 

  



Styrelsens kommentar till revisorernas rapport. 

Styrelsen kan inget annat än att konstatera att situationen under våren varit problematisk. Vi förstår 
att revisorerna reagerat. Vi vill här försöka beskriva vår syn på hur situationen varit samt hur vi ser på 
framtiden. 

Vägen hittills 

Så som vi ser det var det inför årsmötet 2020 svårt att hitta nya styrelsemedlemmar för att ersätta 
dem som ville sluta.  Bland de som skulle ersättas var tre tunga poster, nämligen ordförande, kassör 
och sekreterare. För att säkerställa kontinuitet i styrelsearbetet ska enligt stadgarna §9.1 inte dessa 
tre ersättas samtidigt men nu hade ändå den situationen uppstått. Den styrelse som skulle ta över 
hade alltså redan där en brist vad gäller den administrativa sidan av styrelsearbetet oavsett vilken den 
skulle bli i och med att kontinuiteten gått förlorad.  

Vi tycker också att styrelsearbetet i somliga fall av valberedningen beskrevs som mycket mindre 
betungande än det sedan visat sig vara. Speciellt vad gäller kassörsposten. Kassörsposten är en i 
särklass tyngsta posten på den administrativa sidan då den under långa perioder i princip kräver 
åtgärder dagligen. Allt ifrån hantering av reskontra, bokföring och medlemsregister till att svara på 
åtskilliga mejl och sms från medlemmar rörande fakturor, elavtal, nya medlemmar, gamla medlemmar 
som vill utträda etc. Det stod inte klart för den tillträdande kassören som dessutom blivit lovad hjälp 
av en medlem som skulle adjungeras för att hjälpa till. Den medlemmen ändrade sig efter årsmötet 
och hjälpen uteblev. 

Den styrelse som sedan tillträde hade alltså en brist på kontinuitet och heller inte den hjälp som 
utlovats. Det ledde till att styrelsearbetet vad gäller den ekonomiska hanteringen till en början blev 
valhänt. Vi fick pröva oss fram i BAS K som är hjärtat i klubbens administration. Där finns 
medlemsregister, fakturahantering, reskontra (uppföljning av medlemmarnas fakturabetalningar), 
bokföringsordrar etc. Vi hade heller inte tillgång till klubbens konton för att kunna betala de fakturor 
som klubben fick eller se vilka fakturor medlemmarna betalt. När vi väl förstått hur processen såg ut 
visade sig också att Swedbank pga av Corona och nya penningtvättslagar hade en väldigt lång 
handläggningstid. Det tog även tid att få fatt på årsmötesprotokollet som är nödvändigt då kontrollen 
av konton ska överföras från en styrelse till en annan. Så inte förrän den 1/7 hade vi full tillgång till 
kontot är vi kunde betala fakturor och se medlemmarnas inbetalningar. För att inte ekonomin skulle 
haverera fullständigt under denna väntetid beslutade sig ordförande för att gå in med personliga 
medel och betala klubbens utestående fordringar. 

 

Nuläget   

Vi ser nu att vi i stort sett är ikapp med ekonomin och underskottet i reskontran (fakturor som 
medlemmar inte betalt) var vid septembers månads utgång ca 28.000:-. En stor del av detta är 
felfaktureringar av varvsavgifter till medlemmar som inte ska ha sin båt på varvsplanen. 
Felfaktureringar som till en del består i att medlemmarna inte kommunicerat detta i tid samt viss 
oordning som finns sedan tidigare i medlemsregistret. Vi har haft kontakt med ett flertal medlemmar 
som säger att de utgått för flera år sedan men ändå står kvar i registret. 
Vi har klarat en sjösättning och en torrsättning under rådande Coronarestriktioner. Visst underhåll har 
utförts på klubbens anläggning. 

  

Vägen framåt 

Det vi sett under styrelsearbetet hittills är att det saknas skriftliga rutinbeskrivningar för 
styrelsearbetet. T.ex. rutiner runt sjösättning och torrsättning, rutiner runt nya medlemmar och 
utträde ur klubben, rutiner för när på året olika åtgärder ska utföras t.ex. rörande bryggornas 
underhåll etc. Vi har även sett att det saknas en sammanställning av viktiga dokument rörande 
klubbens avtal (t.ex med kommunen) , försäkringar, och kontaktpersoner för olika ärenden t.ex 
renhållning. Vår avsikt är att skriva ner sådana rutiner och då så klart börja tillämpa dem. 



Vi tycker också att kassörsposten är alldeles för tung och vill försöka fördela en del av det arbetet på 
övriga styrelsemedlemmar. För ytterligare avlastning av kassören anser vi också att det finns anledning 
att köpa in bokföringstjänster och kommer arbeta vidare med det under hösten. Fram till årsmötet 
2017 så stod det i föreskrifterna att det skall finnas en vicekassör, styrelsen tror att det är en viktig 
avlastning för kassören och önskar att den rollen återinförs. 

  
Örnsberg 2020-10-05 
Styrelsen för Örnsbergs Båtklubb 

Tobias Edman, Jonas Swanström, Martin Forsberg, Nina Strandell, Hans Sjökvist, Zlatko Novakovic, 
Bengt Linder, Mikael Nordén, Mikael Lichtenstein 

 


