
 

Halvårsmöte Frösö Båtklubb  

2019-10-30, Varvet kl 19.00 
Deltagare: 

Fantastiskt med 18 deltagare i mötet 

Henrik Nilsson 

Ingvar Modig 

Anders Persson 

Jens Jonsson 

Per Näsvall 

Torbjörn Eriksson 

Per Knutas 

Joakim Svedberg 

Marcus Jernström 

Jenny Jernström 

HP Lehn 

Sören Sjöström 

Nils Jonsson 

Johan Paulsson 

Annica Paulsson 

Lennart Falk 

Håkan Göransson 

Bo Eklund 

 

1. Mötets öppnas 

Öppnades av ordförande kl 19 

 

2. Dagordning fastställs 

Dagordningen godkändes 

 

3. Val av justerare och rösträknare  

Justerare Knutas och Jens Jonsson 

Rösträknare: Samma 

 

4. Fråga om mötets utlysande  

Ok, kom via sms 14 Okt 

 

5. Val av ordförande och sekreterare 

Sittande - godkändes 

 

6. Föregående mötesprotokoll 

Lästes upp av Håkan, lades till handlingarna 

 

7. Ekonomi budget mm 

Pengar på konto, 47000 



 

ca 20 000 väntas på medlemsavgifter 

5250 i nyckelkonto 

Nästa år kommer medlemsfakturan tidigare 

 

8. Klubben, nya medlemmar, verksamhetsplan 

3 nya medlemmar 

Många har hört av sig som gått ur och fått faktura, detta är åtgärdat. 

Det mesta av verksamhetsplanen är åtgärdat.  

Ansökan om byggdemedel är inskickat 

 

9. Varvet 

9.1 Ägarbevis 

13 ägare av båthus fanns på plats 

Vissa saknar ägarbevis, detta skall åtgärdas av styrelsen 

 

9.2 Försäkringsbevis 

Styrelsen skickar ut begäran om intyg 

Varvsregler måste fixas 

 

9.3 Kajakplats i båthus 32 

Vi har snickrat en tillfällig förvaring men vill bygga ut.  

Kajaker är för alla medlemmar. 

Dom ska märkas upp. 

 

9.4 Tider för båtupptagning 

HP föreslår att extradagen skall tas bort 

Bra med fler spelförare, idag är vi fler än sex. Vi borde klara oss på färre dagar. 

Extradagen är för om man inte kan sjösätta eller ta upp pga dåligt väder 

Det fungerar bra som det är idag, inga andra förslag kommer in. 

Om vi blir fler kajaker ska dom kunna använda tvätt osv, ska det finnas mer 

utrustning? Pallbockar osv.  

Nils Jonson överklagar avgift för sen upptagning eftersom det ingick i utbildning med 

Stig, detta var dock inte kommunicerat med styrelsen. Frågan lämnas åt att hanteras 

mellan parterna. 

 

9.5 Mötesdeltagande på halv och helårsmöte 

Hur hanterar man detta? Frågan är öppen 

Vi måste bli bättre att skicka information, inbjudningar till Styrelsemöte, årsplanering 

mm. Vi kan skicka ut information om att informationen finns på hemsidan.  

Använd årshjulet mer. 

 

9.6 Inaktiva medlemmar 

Även här är frågan öppen 

Många synpunkter kommer in.  



 

Styrelsen skall ta kontakt med de som anses som inaktiva. 

 

10. Information från representant i Jämtlands båtförbund 

Vi har ingen representant 

Bosse berättade lite om båtförbundet. Dom hade styrelsemöte i september. 

Kungsgårdsviken har gått bra. 

Kurs i BAS kommer i november 

Varit i Stavre och tittat på båten Alma för att lära. 

Driver ett projekt på Verkön med pir och bryggor 

Projekt Mjälaviken har inte blivit av 

Det rullar på bra.  

 

11. Festkommittén 

Ingen aktivitet denna sommar 

Bruksanvisning för badtunna ska tas fram igen… 

 

12. Övriga frågor 

Potatissticka och små kastruller. Man är välkommen att bidra även mot ersättning, 

stäms av med styrelsen 

Skynken vid båthus. Vad gör vi? Kan vi laga, kan vi byta eftersom, kan vi sätta in 

portar? Kan vi byta hos dom som är aktiva? Glidkortar i sidled, plåt på skenor?  

Hjulet på bommen? Ska vi titta på en modern bom? Styrelsen tittar på detta. 

Boken om Storsjön, går att köpa av Bosse, kostar ca 150 kr 

Bosse köper in en till klubbhuset och märker den. 

Ronderingen måste komma igång! HP ansvarig. 

 

13. Mötets avslutande 

Mötet avslutas kl 22 

Stf Sekreterare 

// Joakim Svedberg 

Justeras  

// Per Knutas  // Jens Jonsson 

 

 

 

 


