
         Protokoll för ordinarie föreningsmöte 
       2021-12-05 

 
 

§ 1 Mötet öppnas av Lennart Silfverin 

Deltagarlista skickades runt (se bifogat dokument). 

§ 2 Val av justerare 

Sven Gustavsson 
 
§ 3 Val av sekreterare 
Conny Andersson 
 
§ 3 Genomröstning av motioner och propositioner från årsmötet 2/10 -21  
 
Lennart informerar att punkterna bara är en påminnelse för dem som var med eller inte var med på 
årsmötet. Punkten 3.6 som är en stadgeändring, måste däremot röstas igenom en andra gång enligt 
stadgarna, då det är just en stadgeändring. 
 
3.1) Datum då rätten till båtplats förverkas 
Styrelsen vill korrigera del av texten i ordningsreglerna enligt § 18.  
Nyttjar man inte båtplatsen innan den 1: a juli, förfaller båtplatsen till båtklubben att disponera. 
Medlem får då ställa sig i eventuell kö för att få en ny båtplats vid intresse. 
Beslut: Tillstyrkes 
 
3.2) Sektioner  
PokerRun sektionen behöver tas bort på platser där densamma finns. Detta då denna del inte längre 
ingår i Smedjebackens båtklubbs regi. I stället behöver vi lägga till sektioner som tillkommit. 
Sektionerna det gäller är Café Fyren, Tävlingsansvarig/ungdom. Nyckelansvarig, Kameraansvarig, 
Miljöansvarig och Försäkringsansvarig. Kassör ändras till ekonomiansvarig. Till detta tilläggande 
behöver vi även lägga till arvode. Detta korrigeras under arvodesändringar (punkt 14.5). 
 

- Medlem föreslår att frågan återgår till kommande årsmöte, detta då exempelvis 

kameraansvarig, nyckelansvarig inte skall vara en sektion. 

Beslut: Återremiss till kommande årsmöte. 
Svar styrelsen: Poker Run tas bort och samtidigt läggs Cafe Fyrén och Tävlingsansvarig/Ungdom till 
som sektioner. 
 
3.3) Organisation 
Som ett steg i att förbättra organisationen om något ännu mer avser vi att framöver ha en inhyrd 
hamnkapten på minst 50%, men med möjlighet att utöka anställningens omfattning vid behov.  

- Förtydligande att han skall vara behjälplig i båda hamnarna mellan maj-september, samt att 

det är ett max tak på 250 000: - 

 
- Medlem undrar varför en hamnkapten får lön medan ideella får arvode, det känns som det 

finns en risk i det. 

Svar styrelsen:  Man ser att det finns en risk. Men detta är ju något vi får prata igenom. 
 
Beslut:  Tillstyrkes 



 
3.4) Uppdatering av arbetsbeskrivning 
Styrelsen vill förenkla arbetsbeskrivningen för de olika uppdragen inom båtklubben. Detta för att 
göra det mer överskådligt och lättläst, samt undvika eventuella missförstånd. Som tidigare sagt växer 
klubben och sysslorna ändra/utökas i takt med detta. Vilket också gör att klubben behöver tydliggöra 
vad som ingår i uppdragen. Styrelsen får som uppgift att löpande uppdatera/gradera 
arbetsbeskrivning. 
Beslut: Tillstyrkes 
 
3.5) Arvodesändring 
På grund av nya och utökade arbetsuppdrag behöver arvoden ändras eller läggas till. Detta gör att vi 
skulle behöva utöka arvodesomfattningen till ca 165 000 kr. I skrivande rör det cirka 20 personer.  
Beslut: Tillstyrkes 
 
3.6) Ordningsregler 
Styrelsen behöver tydliggöra och frigöra ordningsreglerna helt ifrån stadgarna. Stadgarna är 
självklart det som gäller i grunden, men ordningsreglerna måste kunna ändras under årets gång med 
endast majoritetsmässigt beslut på ett styrelsemöte. Detta för att snabbt kunna förenkla eller styra 
undan ett problem, för exempelvis hamnkaptenens jobb på hamnplanen. 
Beslut: Tillstyrkes 
Beslut 211205: Tillstyrkes 
 
3.7) Sälja segelbåtarna. Föreningen har för avsikt att sälja segelbåtarna då vi inte får någon som kan 
hålla i segelskolan, sedan flera år tillbaka. Nu blir de bara liggandes och det mår de inte bra av. 
Beslut: Tillstyrkes 
 
Motioner 
 
3.8) Eftersom arbetsdagar ej kunnat utföras p.g.a. Corona föreslås att arbetsdisposition för 
innevarande år krediteras för de som erlagt den, detta år. Krediteringen kvarstår i klubbkassan för att 
användas kommande år. Styrelsen avslår motionen med följande kommentar. 
Då arbetsdagar har arrangerats efter lättnader i restriktioner så ses inte detta som ett problem i 
dagens läge.  
Beslut: Styrelsens beslut tillstyrktes 
 
3.9) Ordningsregler skall förankras och beslutas på föreningsmöte eller årsmöte. Detta för att öka 
förståelsen och orsak för ordningsregeln.  
Styrelsen avslår motionen med följande kommentar. Styrelsen vill enligt punkt 3,6 i propositionerna 
inte ha ordningsregler låsta. Det anses ställa till mer problem än nytta i den fortsatta utvecklingen av 
föreningen. Ordningsregler bör kunna ändras med endast ett majoritetsmässigt styrelsemöte. 
Beslut: Styrelsens beslut tillstyrktes 
 
3.10) Alla styrelseprotokoll skall senast 14 dagar efter styrelsemöte läggas ut på hemsidan. Känsliga 
personuppgifter döljs. Detta för att få förståelse och transparens i klubben.  
Styrelsen avslår motionen med följande kommentar. All för medlem nyttig information delas på 
hemsidan. Utöver detta så delas det även på Facebook, via två utskick per år och vid 
brådskande/viktigare händelser SMS/Mejl. Med anledning av detta ser inte styrelsen behovet att 
även dela styrelseprotokoll som styrelsen fått mandat att besluta om. Vill en medlem ändå ha 
information kring exempelvis ett speciellt beslut, så mejlas styrelsen@smedjebackensbatklubb.se, för 
svar i ett specifikt ärende. 
Beslut: Styrelsens beslut tillstyrktes 
 

mailto:styrelsen@smedjebackensbatklubb.se


3.11) Datum för sjösättning skall vara samma som för området Småland och hamnplan framför 
sjöbodarna. 
Styrelsen avslår motionen med följande kommentar. Datum som idag är bestämda enligt 
ordningsregler, är satta med hänsyn för både medlemmar, hamnkapten och andra aktiviteter på och 
omkring hamnplanen. Styrelsen vill inte ändra dessa. 
Beslut: Styrelsens beslut tillstyrktes 
 
3.12) Bryggor som används för klubbens medlemmar på sjön får ej lånas ut. De är till för 
medlemmarna. Dock kan bryggan närmast tankstationen användas för detta ändamål. 
Styrelsen avslår motionen med följande kommentar. Det beror på vad man definierar som lånar ut. 
De bryggor som finns idag disponeras på olika vis av medlemmar i klubben. Ett fåtal används även vid 
för klubben nyttiga event. Styrelsen anser sig att ha mandat att förfoga över eventuella 
utlåningar/uthyrningar av båtklubbens material och att det funkar bra idag.  
Beslut: Styrelsens beslut tillstyrktes 
 
3.13) En förteckning över vilka bryggor och plats som lagts ut av båtklubben i samarbete med 
kommunen skall läggas ut på hemsidan. Dessa är för medlemmarna och information var dom finns 
bör ligga på hemsidan. 
Styrelsen bifaller motionen med följande kommentar. Viktigt att tänka på är att bryggor som skapats 
i samarbete med kommunen är även till för allmänheten, inte bara medlemmar. 
Beslut: Styrelsens beslut tillstyrktes 
 

§ 4 Kort presentation om vad som är på gång i klubben 

Lennart visar ett bildspel som handlar om klubben. Se bifogad PDF “medlemsmöte 211205“.  
Där går han igenom bland annat vad styrelsen behöver bli bättre på mot medlemmarna. Även vilken 
bästa vägen är för medlemmar gällande kommunikation.  
Han berättar också att det kommer arbetas med att ta fram ett årshjul, som kommer publiceras på 
hemsidan. Där medlemmar kan se när samtliga möten (och eventuellt arbetsdagar) infaller under 
året. 

§ 5 Ekonomi 
Lennart går igenom ekonomi exkl. bokslutdispositioner i föregående powerpoint. 
Lennart nämner att cafégrupp skall byggas, eventuellt även att man tittar på om det är värt att hyra 
ut det.  
Han önskar att man tipsar styrelsen om man känner någon som vill ha huvudansvar på caféet och har 
god erfarenhet av den här typen av verksamhet.  

§ 7 Övriga frågor 
 

- Ove Boman presentation 

Ove gör en presentation, se bifogad PDF “Oves Bildspel SBK“. Som handlar om vad som 

behöver förbättras i hela föreningen. Även vad man behöver tänka på innan det är försent. 

Anförandet avslutas med applåder från mötesdeltagarna.  

 

- Hemsidan 

Hemsidan är dåligt uppdaterad och stämmer inte. 

Conny svarar: Vi är medvetna om detta. Bakom kulisserna har en ny hemsida skapats och det 

filas på det sista innan den publiceras. Detta har gjort att den gamla sidan har fått ligga 



vilande till förmån för bygget. Tanken är att den nya sidan skall publiceras innan jul eller som 

senast innan nyår.  

 

 

 

 

- Rampen Söderbärke 

Rampen i Söderbärke är livsfarlig på sidorna. Vassa plåtar och rör är under all kritik. Detta 

måste åtgärdas snarast. Innan nån gör illa sig. Detta är något man efterfrågat under en längre 

tid. Det är även svårt att sjösätta.  

Lennart: Självklart skall detta ses över. Vi kontaktar medlemmen och gör tillsammans en 

okulärbesiktning när det ges möjlighet.  

- Gästbryggan på sidan, där får man inte i tamparna i öglorna, de behöver vara större. Det 

önskas också skapas plats för fler båtar. 

 

 

Då har vi gått igenom alla frågor säger Lennart, finns det fler frågor att lyfta när vi är här? 

 

- Om båten inte är sjösatt till bestämt datum? Vad gör man då, undrar mötesdeltagare. 

Då mailar man styrelsen säger Lennart och söker dispans. Det kan ju bero på sjukdom eller 

avsaknad av delar m.m. Detta är något vi ger till flertalet varje säsong. 

 

- Y-bommarna i Söderbärke är dåliga. Behöver också åtgärdas. 

En diskussion kring detta uppstår och slutar med att styrelsen med hjälp av hamnkapten i 

Söderbärke även tittar på detta till våren. 

 

Det pratas lite om Riksbryggan och om vad som gäller där nu. 

Det har tidigare som det verkar, varit ett muntligt avtal gällande att boende i Riksbyggen 

hade förmånen att ha tillgång till hälften av platserna. Detta har blivit förlegat och i samråd 

med ansvariga på Riksbyggen, har det beslutats att avsluta det avtalet. De som bor i 

Riksbyggen kommer framledes att nyttja bryggorna på samma villkor som samtliga 

medlemmar. 

 

 
§ 8 Mötet avslutades och Lennart tackade för ett bra möte. 
 
 

 



Varmt Välkomna till medlemsmöte

Förslag till dagordning;

§1 Mötets öppnande
§2 Val av justerare + val av sekreterare
§3 Motioner och propositioner från årsmötet, information och beslut
§4 Presentation om vad som är på gång
§5 Ekonomi
§6 Övriga frågor
§7 Mötets avslutande.



- Styrelsearbetet

- Arbetsgrupper

- Bokföringstjänst

(Café Fyren, Parkering, Funktionärer, ”Julles”)

(Tydlighet, struktur, uppföljning, Årshjul…)

- Kommunikation/Information (En ansvarig,  uppdaterad hemsida)

(Dal-Arc, Bokslut, bokföring)

På gång!



- Hemsidan
- Facebook
- Mail
- SMS (oftast vid kallelser/inbjudningar)
- Personliga utskick (två per år)
- Övrigt?

Styrelsen

Info@smedjebackensbatklubb.se

- Årshjul
- Datum för medlemsmöten
- Datum för styrelsemöten
- Datum för årsmöte
- EV. Datum för arbetsdagar



Ekonomi; 2021 preliminära siffror

Intäkter;
- Medlem tot 780.000
- Minigolf 60.000
- Husbilar 170.000
- Café 640.000
- Tankstation 487.000
- Övriga Intäkter   123.000
Summa                  2.260.000

Kostnader:            1. 800.000

Prel Resultat          + 460.000

Kassa 1.600.000
Varav 447.000 Deponikonto

Kostnadsställen intäkt kostnad             ”resultat”

Smedjebackens Hamn:        650`´ - 175` +475´

Söderbärke Hamn:               131´ -116` +15´

Ställplatser:                           170` -15`                   + 155`

Minigolf:                                  63` -4` + 59´

Café Fyren:                            640` -590` + 50` 

Tankstation:                          487` - 522` + 21`
(ca 3.000 liter bensin kvar) 

Såghamnen, Fyren, Nyckelsystem, 

Svinön: Budget – 15`

Exkl. bokslutsdispositioner



- Årshjulet =  * Datum för styrelsemöten
* Datum för medlemsmöten vår + höst + före årsmötet
* Datum för Årsmöte
* Ev Datum för arbetsdagar

Övriga frågor;

- Ove Bomans reflektioner



Tack för visat intresse!

Info@smedjebackensbatklubb.se

Nästa medlemsmöte, under februari månad, som då är förberedande inför årsmötet i mars

Årshjulet = Datum för möten får Ni efter nästa styrelsemöte som är den 15/12

Vi tar tacksamt emot inspel till de olika arbetsgrupperna (info@smedjebackensbatklubb.se)

Smedjebackens Båtklubb… Något att vara stolt över!

mailto:Info@smedjebackensbatklubb.se
mailto:info@smedjebackensbatklubb.se


Smedjebackens Båtklubb
Medlemsmöte 20211205



Smedjebackens Båtklubb
 Vi har Sveriges Vackraste sjösystem

 Vi har vackra o välfungerande hamnar

 Smedjebacken och Söderbärke

 Där har vi med ideella o kommunala medel bygg upp 
allt ifrån 

 Bryggor

 Bevakning

 Prickning av Farleder

 Parkeringsplatser



Smedjebackens Båtklubb

 Utöver detta har vi

 Mycket God Ekonomi

 Tankstation i egen regi

 Egen klubbholme med Stuga

 Café verksamhet i egen regi

 Uthyrning minigolf 

 Ställplatser för Husbilar 

 I Smedjebacken och Söderbärke

 Hamnkrog i extern regi

 Olika evenemang under säsong av externa aktörer 



Smedjebackens Båtklubb

 Båtklubben bildades 1932

 Det var i mycket blygsam omfattning

 Kretsade nog om ett antal båtar och spånnasekor

 Som över tid har växt till en klubb med

 Ca 630 medlemmar

 Ca 469 båtplatser

 Och en omsättning av ca 2,2 miljoner  



Smedjebackens Båtklubb

 Klubben styrs av stadgar

 Och Styrelse

 Föreningsstämman/Årsmötet är det högst beslutande 
organet

 Jätte bra

 Men

 Vart vill jag komma med detta resonemang

 Den analys jag och några andra gjort är att

 Vi håller på att spela bort allt bra vi byggt upp



Smedjebackens Båtklubb

 Senast årsmötet var under all kritik milt uttryck 
bedrövligt

 Det Skapas starka grupperingar för och mot i stort sett 
allt som händer i klubben

 Styrelsen ifrågasätts i allt för stor grad kring bagateller 
och småsaker

 Det som försiggår i kulisserna kallas Restaurang 
politik

 Den politiken och ifrågasättande skall man ignorera.   

 Men man kan självklart engagera sig i klubben och 
driva sina idéer o synpunkter



Smedjebackens Båtklubb

 Allt detta gnäll o ifrågasättande innebär att vi som 
klubb med Ca 630 medlemmar inte kan tillsätta 

 En fulltalig Styrelse

 Inte heller andra befattningar i Klubben

 Vi går på en mycket smal och ostadig väg

 Jag tycker att de som sysslar med Restaurang politik 
anmäler sitt intresse att engagera sig i klubben till 
valberedningen eller ber en kompis nominera mig till 
lämpliga uppdrag och därutifrån utveckla o driva sina 
frågor. 



Smedjebackens Båtklubb

 Det finns några grundläggande bultar i en klubb

 Det ska finnas en Styrelse som valberedningen jobbat 
fram och försöker få Stämman att acceptera 
kandidaterna

 Som sen på uppdrag av Föreningsstämman har ansvar 
och mandat att bedriva verksamheten utifrån 
Stadgarna och årsmötesbeslut vad gäller ekonomi 
m.m. 

 Tycker man sig som medlem se att Styrelsen inte 
sköter sitt uppdrag så finns det flera alternativ att tillgå 
för att få förändring 



Smedjebackens Båtklubb

 Man kan alltid om man blir några stycken begära att 
Styrelsen kallar till extra Föreningsstämma och på det 
mötet avsätta hela eller delar av Styrelsen om man 
anser att dom förbrukat sitt förtroende

 Det normala är att man hanterar valfrågor genom 
valberedningen och på ordinarie årsstämma



Smedjebackens Båtklubb

 Det florerar i Restaurang politikens spår att

 Styrelsen avyttrat inventarier på ett otillfredsställande 
sätt

 Tycker man så skall man konsultera med förtroende 
valda revisor hur man skall gå till väga i ärendet

 Är det så att har belägg att så skett 

 Så driver man frågan att inte bevilja Styrelsen 
ansvarsfrihet svårare än så är det inte

 Till er som verkar vara så missnöjda vill jag bara säga 
att möjligheter alltid finns att formera en professionell 
Styrelse som har mandat och befogenheter 



Smedjebackens Båtklubb
 Hoppas vi är överens om spelreglerna i grova drag hur 

det fungerar

 Avslutningsvis vill jag säga att jag hoppas 

 vi alla som älskar vår sjö och båtklubb

 tar vårt förnuft till fånga och gräver ner 

 gamla olater och oförrätter 

 och som Kungen sa, vi vänder blad 

 och gör Smedjebackens Båtklubb till en 

 vuxen och trivsam klubb igen 

 Tack för ordet


