
BORGÅSUNDS BÅTKLUBB 
Höstmöte 2013-10-27 i båthamnen 

 
 
 

 
1. Ordförande öppnade mötet och hälsade alla (ca; 50 st) välkomna. 

Närvarokontroll gjordes och namn på frånvarande (18 st) lästes upp.  
 
 

2. Mötet godkände att mötet var i laga ordning utlyst genom anslag vid klubben, 
e-post och information på hemsidan. 
 
 

3. Ordförande läste upp dagordningen (bilaga 1) som godkändes av mötet 
 
 

4. Till justeringsmän valdes Anna-Mia Mossberg och Sten-Olof Fohlin. 
 
 

5. Klubbens kassör, Bo Jirving, redogjorde för klubbens ekonomi 2013 och budget 
2014. 
- Utfall/resultat 2013 redogjordes enligt bilaga 2. 
- Kassan uppgick, vid mötet, till 23 000kr. Futurafonden har ökat i värde till 

48 900 kr. 
- Budget för 2014, baserat på 135 000 kr i intäkter och 131 600 kr i kostnader 

vilket ger ett budgeterat resultat på 3 400 kr före avskrivningar.  
Ekonomin 2014 påverkas, kraftigt, av väntat arrendehöjning – se §6. 

 
 
Rapporten godkändes av mötet. 
 
 

 
6. Gällande arrendeavtal, med en årskostnad på 12 000 kr/år, går ut under 2014 

och Statens Fastighetsverk har kommit med ett nytt avtalsförslag, med en 
årskostnad på 75 000 kr/år!  
 
Ordförande har, med stort engagemang, tagit sig an frågan och protesterat mot 
den extrema höjningen av arrendet. ”Marknadsundersökning” av rimliga 
arrendekostnader hos andra båtklubbar har gjorts. SBU har kontaktats och 
möte har hållits med Anders Johansson Statens Fastighetsverk, vilket 
resulterade in en prutning till 57 600 kr/år (+470%!!).  
Arbetet med att protestera mot den orimliga höjningen fortsätter, och ett brev 
kommer att tillställas GD (Björn Andersson) i Statens Fastighetsverk. 
 
Baserat på ovanstående situation så baseras budget 2014 på ett arrende om 
57 600 kr/år. 
 
 
 
 
 
 
 



7. Mötet godkände styrelsens förslag för budget för 2014 (bilaga 2) och justerade 
medlemsavgifter enligt nedan; 
 
Stor plats;  2 000 kr/år (var 1000) 
Mellanplats 1 600   ”       (var 800) 
Liten plats 1 000   ”       (var 600) 
 
Inträdesavgift    3 000kr (var 2 000 kr) 
 
Övriga avgifter är oförändrade; 
 
Medlemsavgift     300 
Bom-medlem      200 
Frånvaro vid höst/vår-möte    300 
Avgift om ej sjösatt 1/7     300 
Vinterförvaring     500 
Enstaka nyttjande av ramp    100kr/gång 
Nyckel till klubbstugan (pant) 300 
 
Medlemsavgifterna ska vara betalda senast 2014-02-01 och utdebitering 
kommer att ska runt nyår. 
 
 

8. Övriga frågor 
 

 Styrelsen informerade om att klubben nu är en registrerad förening och 
har ett eget organisationsnummer. 

 
 

 
9. Mötet avslutades 
 
 

 
Vid protokollet:        Justeras; 
 
 
 
 
……………………   ……………………..             ……..………………… 
Tord Käck     Sten-Olof Fohlin     Anna-Mia Mossberg 
 


