
 

Protokoll årsmöte i Lövsta BåtSällskap 

Datum: 2020-09-20 Söndag 

Tid: 13.00 

Plats: Planen utanför LBS klubbhus 

 

1. Mötets öppnande. 

2. Fastställande av dagordning. 

Dagordning godkänd. 
 

3. Val av mötesordförande och sekreterare. 

Väljer sittande ordförande och sekreterare. 
 

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 

Martin Persson samt Mikael Magnusson. 
 

5. Fråga om mötets behöriga utlysande. 
Svar Ja. 
 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse. 
Robin drar verksamhetsberättelse inför årsmötet. 
Se bilaga. 
 

7. Årsredovisning 
Robin redogör för årsredovisningen, se bilaga. 
 

8. Revisorernas berättelse. 
Revisorernas berättelse, tillstyrker ansvarsfrihet. 
Årsmötet godkänner revisorernas berättelse. 
 

9. Ansvarsfrihet för styrelsen. 
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 
 

10. Förslag till budget för 2020. 
 

11. Val av kassör, sekreterare, två ledamöter samt suppleant i styrelsen. 
Förslag till kassör Sofia, Sofia väljes till kassör. 
Sittande sekreterare föreslås, Patric Ahlgren väljes som sekreterare. 
Ledamot 1 föreslaget Tomas Agustsson, Tomas Agustsson väljes av årsmötet. 



Ledamot 2 föreslaget Fredrik Holmberg, Fredrik Holmberg väljes till suppleant av 
årsmötet. 
Suppleant föreslaget Carina Törngren, Carina Törngren väljes av årsmötet som 
suppleant till styrelsen. 

12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant. 
Revisor föreslag Martin Persson samt Jan Malm, båda väljes som revisorer av 
årsmötet. 
Revisor suppleant Håkan Lundberg, Håkan Lundberg väljes av årsmötet. 

 

13. Val av valberedning (två personer). 
Mathias Pyk samt Mikael Magnusson lämnas av årsmötet som förslag. Årsmötet väljer 
Mathias samt Mikael till Valberedning. 
 

14. Moms, ska föreningen momsregistreras eller inte. 
Kort information av Robin gällande momsen, då det inte verkar aktuellt med att 
seglarskolan från Hässelbystrand flyttar hit så kommer vi troligen inte att bli 
momsbefriade. Vi kommer att kontakta Seglarskolan en sista gång. Ger det ej något 
kommer bryggplats att momsbeläggas. 
 

15. Exergis planerade värmeverk 
Robin redogör för dagsläget. Inte mycket har hänt men vårt förslag på ev ny hamn 
och varvsområde kvarstår. Som det verkar nu så får vi avvakta med vad som händer. 

16. Övriga frågor. 

 

16.a Information om hamnen 
Problem med elen på D bryggan, vi kommer att behöva åtgärda detta. 
Förslag kommer på att köpa in 2 vagnar till hamnen, vi tittar på detta. 

 

16.b Information om miljö 
Lasse drar kort om miljö, informerar om saneringsmaterialet som finns i röda 
lådan vid klubbhuset. Information även om hjärtstartaren. 
Olja får i nuläget inte läggas i kvf tanken. Man får ta med sin egen olja i 
dagsläget. Kort info om att inga båtar med med fel bottenfärg kommer att få 
sjösättas till nästa vår. Vi kommer att ta fram nya dokument för detta till våren. 
Diskussion om mätning förs vidare till KVF då det mäts då båten ligger på land. 

Lasse uppskattar att ca 100 båtar ej är klara till våren 2021. 
Kommer information från mötet gällande båttvätt 
 

16.c Information om säkerhet. 
Johan redogör för säkerhetsläget, passersystemet har varit lite svajigt under 
sommaren. Vi har lyckats ordna detta på plats. 

Uppklippt nät i natt, håll ögonen öppna. Bra om man meddelar extra om man 
sett något via mail till security eller styrelsen. 

En uppmaning till alla. 
TRYCK INTE IN FETT I STORA GRINDEN, DÅ BLIR DET KORTSLUTNING. 
 

16.d Information om vakthållning 
Fredrik har kort information gällande vakten, det ser ut som att alla har bokat 
upp sig i dagsläget. 



16.e Information om klubbholmen 
Fråga gällande förtöjning med större båt vid klubbholmen. Bör använda bojar   första 
hand. Vimplar finns nu för att  sätta på sin båt 200st, kontakta någon i styrelsen. 
Ställningen och kapellet har tagit stryk i vinden. Stroppar saknas ute på ön för att hålla 
kapellet. 

 

17.Övrigt.  
Mås och skarvfrågan tas upp både gällande holmen och våra bryggor i hamnen. 
Vi jobbar vidare med detta. 

 

Kort redogörelse för att rösta igenom ändring i våra stadgar. 
Det gäller omröstning nummer två. Den första gjordes på höstmötet 2019. 

Årsmötet bifaller om ändring av stadgarna. Ändringen bifalles. 

 

Förslag från årsmötet att styrelsen tittar på ett seniormedlemskap för de som inte har 
båt. För att ge dessa möjlighet att hålla kvar kontakten. 

 

17. Mötets avslutande. 

 

Vid datorn Patric Ahlgren 
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