
 

 

Protokoll fört vid Lövsta Båtsällskaps höstmöte den 25 

november 2019 klockan 19.00 i Folkets hus – Riddersvik. 

 
1. Fastställande av dagordning. 
OK 

2. Val av mötesordförande och sekreterare. 
Sittande Robin Rindestad samt Patric Ahlgren väljs. 

3. Frågan om mötets behöriga utlysande. 
OK 

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 
Sofia Mannerblad samt Lennart Eriksson.  

5. Styrelse presentation. 
Presenteras av vår ordförande Robin Rindestad 
Se bilaga 

8. Klubbens ekonomi. 
Inte riktigt klart för 2020 kring budgeten då vi varit utan kassör under en tid, men 
är nu i fas igen. Diskussion kring moms eller inte för båtklubben. 
Medlemsavgiften skulle i så fall vara moms fri, men det man vill komma åt är 
båtens p plats, både sommar som vinter där ligger också momskostnaden. Så 
eventuellt högre medlemsavgift men lägre kostnad för båtplats som i så fall blir 
momsad det har man genomfört i andra båtklubbar med gott resultat. 

9. Fastställande av medlemsavgift för kommande år. 
Se ovan. 

10.Fyllnadsval kassör. 
Stefan Dubois kommer att sitta kvar perioden ut men är ej aktuell i styrelsen. Vi 
kommer att behöva en ny kassör framöver som kan gå parallellt med Stefan. För 
att slutligen ta över. 

11.Arbetsordning. Funktionärsläget. 
Vi behöver en ny stugfogde då Tommy slutar efter många år. Arbetet består dels i 
att se till att det finns kaffe samt fika till möten och andra sammankomster. 
Närmare arbetsbeskrivning kan fås av någon i styrelsen. 



12.Hamnen. 
Elen är ny på brygga B med nya stolpar, Brygga D har det genomförts en del 
reparationer på. Brygga C har fått en del nya lampor. 

13.Vakthållningen. 
Enligt vaktchefen kommer schemat att öppnas i början på december samt stängas i 
maj. 

14.Säkerhet. 
Läget är lugnt, Lite problem med grinden vid städdagen. 18 kameror är nu igång i 
kamerasystemet.  

15. Administration. 
Kort information om vad som händer i BAS framöver samt vad du som medlem kan 
göra idag. 

16. Miljö. 
Ny mätning av Happyboat nu i november, på sanerade båtar. Rapport om ca 3 
månader. Tyvärr har man inte hunnit att mäta de nya båtarna som tidigare ej är mätta. 

17. Klubbholmen. 
Inget nytt större projekt på gång, lite spångar kommer att tillkomma under 
sommaren 2020. Men vi ligger still med arbete på holmen. 

18. Kraftvärmeverket som planeras i Lövsta. 
Information om läget kring värmeverket av Robin. Highlightade delar kan 
studeras i bilagan. 

19 Förslag från styrelsen om ändring av LBS stadgar. 
Se bilaga, ändringar gäller egentligen formella sakfel som finns i stadgarna. 
Bör även koordineras med språkbruket på hemsidan så att man använder 
samma språk och terminologi allt för att det skall vara lätt att läsa. 
Förslaget godkänns enhälligt 
 

20. Övriga frågor. 
Bra om man vid utskick även skickar via sms funktion som extra påminnelse. 

 

Vad gör vi åt fågelfrågan i vår hamn, skyddsjakt? Martin Persson kollar kring jakt. 
Mycket bajs på en del av båtar i hamnen. 
 
Lite diskussion kom upp kring parkering av LBS bilar på sommaren, Hur ser KVF 
på frågan? Reglerat är sommartrailerplatser som är 25 till antalet för närvarande. 
Frågan har inte lyfts till LBS styrelse. 

 

 



 

Hässelby 2019-11-25 

Vid datorn 

Patric Ahlgren 
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