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Årsmöte 2021-12-05 

Dagordning 
1. Årsmötets öppnande 
2. Årsmötet behörigen utlyst 
3. Val av ordförande att leda årsmötet 
4. Val av sekreterare att skriva dagens protokoll 
5. Val av rösträknare tillika justeringsmän 
6. Föredragning av föregående årsmötesprotokoll 
7. Föredragning av verksamhetsberättelsen 2021 och verksamhetsplan för 

2022. 
8. Årsredovisning och revisionsberättelse. 
9. Ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Budget och fastställande av avgifter och ersättningar 2022. (Styrelsens 

förslag) 
a. Inträdesavgift klubben 300: - 
 (ungdomar tom 19 år ingen avgift) 
b. Årsavgift 300: - 
c. Inträdesavgift stora bryggan 1000: - 
d. Inträdesavgift lilla bryggan 500: - 
e. Båtplatsavgift 2,50 m 1700: - 
  3,00 m 1900: - 
  3,30 m 2100: - 
  3,65 m 2300: - 
  4,00 m 2500: - 
  4,50 m 3500: -  
 Lilla bryggan   800: - 
 
f. Vinterförvaringsavgift 15: - kvm 
g. Tillfällig uthyrning av båtplats i andra hand till medlem     båtplatsavgift  + 

1000: -  
h. Hyra av klubbhuset för medlem 250: - dygn 
 Övrig uthyrning genom medlem  800:- dygn 
 
i. Hyra av motorbåten per dygn 07.00 – 
 07.00, gäller bokad båt. 100: - dygn  
j. Hyra jolle 1-Krona /optimister och bräda gratis 
 
k. Dagsverke som ej utförs debiteras 500: -/ år  
 Arbetsplikt gäller för varje medlem som har båt vid bryggorna.  
 Dagsverke skall göras i samband med städdag eller vid kallelse. 

  



 

STRÖMMENS BÅTKLUBB 

Ohiogatan 9 - 593 41 Västervik 

 

 

   
 

 
l. Reseersättning efter beslut av styrelsen 18,50: - / mil 

 
11. Motioner. 

 
 

12. Val av ordförande. 2år 
13. Val av två styrelseledamöter 2år 
14. Val av två styrelsesuppleanter 1år 
15. Val av två revisorer 1år 
16. Val av revisorsuppleant 1år 
17. Val av bryggfogde 1år 
18. Val av stugfogde 1år 
19. Val av en alt två ungdomsansvariga 1år 
20. Val av program kommitté 1år 
21. Val av ett ombud och en suppleant till SSF  1år 
22. Val av ett ombud och en suppleant till SBU 1år 
23. Val av tre ledamöter till valberedningen 1år 
24. Bidrag till SSRS Simpevarp 1000: - (styrelsens förslag) 
25. Skrivelser 
26. Rapporter 
27. Övriga frågor 

Redovisning av hemsidan, Elize Hjalmarsson. 
 
Styrelsen vill höra medlemmarnas åsikt om att ersätta servicebryggan 
med en ny flytbrygga. Det behövs god framförhållning för att planera, söka 
tillstånd och finansiering. 
 

28. Avslutning 


