
Dagordning  

Halvårsmöte i Örnsbergs Båtklubb 2022-10-23 kl. 13.00 

 
 

1. Mötets öppnande  

2. Fastställande av röstlängd för mötet 

3. Fråga om mötet är behörigen utlyst 

4. Fastställande av dagordning 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

6. Val av protokolljusterare och rösträknare 

7. Inkomna motioner 

8. Information från ordföranden  

9. Sena betalningar, sena avhopp från vinter- och sommarplatser – hur bör 
styrelsen agera?  

Diskussionspunkt: Styrelsen önskar halvårsmötets vägledning 

10. Inval av fullvärdiga medlemmar (se bilaga) 

11. Övriga frågor 

12. Mötets avslutande 

  



Bilaga 

 

Medlemmar för inval 

1026 Lann Marie 

1128 Berg Rickard 

1129 Nordbeck Ulf 

1139 Svensson Isak 

1154 Thor Fredrik 

1175 Mouss Oleg 

1218 Stormdal Starck Johan 

1288 Finér Gunnar 

1305 Persson Berit 

1345 Henningsson Silvennoinen Kristin 

1362 Hansson Lars 

1445 Sjöberg Ola 

1454 Hjerpe Färlin Sigrid Annette 

1467 Saltin Sara 

1470 Safapay Matthew 

1478 Lindroos Jacob 

1480 Blomquist Bengt 

1488 Alander Johan 

1492 Sandegård Lisa 

1493 Ahlstrand Per 

1513 Johansson Torbjörn 

1518 Lennartsson Thörn Ingela 

1520 Grabowska Barbara 

1522 Larsson Erik 



1523 Lann Charlotta 

1530 Svensson Lars 

1532 Rappe Christin 

1537 Kjellberg Niklas 

1539 Åsman Ida 

1547 Nilsson Marit 

1548 Netje Angelica 

1562 Hallström Sofia 

1578 Holmsten Gustaf 

1586 Khamseh Yekta Aghdas 

1597 Ask Monika 

1611 Björndal Tomas 

1623 Samuelsson Jeanette 

1625 Löf Joakim 

1635 Sellgren Johan 

1636 Midtsian Rita 

1639 Sundin Jörgen 

1641 Tempelmann Sarah 

1645 Nikkinen Leif 

1666 Kalijärvi Kurt 

1676 Sannes Lande Maria 

1696 Strand Jakob 

 

 

 

  



Motion 1 

 

Förslag om tak för antalet medlemmar med nyckel 

Jag motionerar om att en begränsning införs för hur många medlemmar utan båtplats som 

kan ha nyckel.  

I dag är det många som inte har båt och inte står i båtplatskö, men som har nyckel enbart 

för att bada och grilla.  

Det kommer byggas mycket nya bostäder i området, vilket såklart kommer öka trycket på 

vår båtklubb och då är det bra att förebygga genom att införa ny regel. 

Jag föreslår att: 

- kommande medlemmar tilldelas nyckel då de har fått båtplats. 

Jag tycker även att det skall gå att återkalla nycklar på gamla medlemmar om anledning 

uppstår, tex om båtklubbens regler inte följs, eller de som har fler än en nyckel då varje 

ny nyckel kostar.  

Jag föreslår att: 

- nycklar som innehas av gamla medlemmar ska återkalla, om anledning uppstår, tex om 

båtklubbens regler inte följs, eller de som har fler än en nyckel då varje ny nyckel kostar.  

Syfte: Minska antalet ”Badgäster” vilket i sin tur minskar slitage på klubbens område, 

minskar administration och kostnad, samt minskar att det är onödigt många nycklar som 

är i omlopp.  

 

Tina Rappner Fusté 

 

Styrelsens kommentar 
Styrelsen tackar motionären och föreslår att mötet bifaller motionen, dvs:  
- Att nyckel enbart ges till medlemmar med båt eller kajak.  

- Att detta förfarande införs utan dröjsmål, efter halvårsmötets beslut. 

Styrelsen Örnsbergs Båtklubb 
 

 

 

  



Motion 2 

 

Förslag om lapp i bil med medlemsnummer vid långtidsparkering 

Jag motionerar om att de som parkerar på varvsplanen skall ha en lapp med 

medlemsnummer synligt i vindrutan.  

Nattetid kan Nattvakterna vid sin runda enkelt se om båten ligger i hamn eller ej. 

Jag föreslår att: 

- att de som parkerar på varvsplanen skall ha en lapp med medlemsnummer synligt i 

vindrutan.  

 

Syfte: Det underlättar kontakt med fordonsägaren då det behövs och gör det lite mer 

obekvämt att använda planen som privat parkering. 

 

Tina Rappner Fusté 

 

Styrelsens kommentar 
 
Styrelsen tackar motionären.  
Styrelsen skickar frågan okommenterad till halvårsmötet för diskussion. 
 
Styrelsen Örnsbergs Båtklubb 
 
 

 

  



Motion 3 

 

Förslag om att samtliga medlemmar med nyckel skall hjälpa till att städa 
Jag motionerar om att medlemmar utan båtplats, men med nyckel skall ha någon form av 

städplikt. Jag vet inte exakt hur detta skulle kunna se ut och välkomnar synpunkter och 

förslag. Det kan till exempel vara att: 

• sopa och hålla ”dansbanan fin” 

• se till att möbler och parasoll står på sina platser 

• ta ansvar för vinterstädning av toaletter och klubbhus. 

En lista kan sitta inne i klubbhuset och en på dansbanan så man kan skriva sitt 

medlemsnummer på samma sätt som nattvakten skriver på listan vid städning av toaletten 

sommartid. 

 

Jag föreslår att: 

- medlemmar utan båtplats, men med nyckel, ges städplikt.  

- städplikt utformas då behov uppstår och i samråd med styrelsen. 

 

Syfte: För att skapa delaktighet och ansvar och med detta kanske minska antalet personer 

som inte är intresserade av båtar och föreningsliv. 

 

Tina Rappner Fusté 

 

 

Styrelsens kommentar 
 
Styrelsen tackar motionären. Styrelsen föreslår att halvårmötet avslår motionen.  
Styrelsens motivering: Styrelsen bedömer att detta skulle medföra ökad administration 
som inte står i proportion till nyttan. 
 
Styrelsen Örnsbergs Båtklubb 
 

 

 


