
 

 

 

Extra årsmötes-/ medlemsmötesprotokoll 2022 i Askrike se-
gelsällskap 
Onsdag 8 Juni, 19.00 2022, Hamnplanen framför klubbhuset. 

 
1. Mötets öppnande.  

Kristina Lindstedt öppnar mötet. 

 

2. Val av mötesordförande och sekreterare. 
Kristina Lindstedt vald till Mötesordförande och Conrad Grut till sekreterare. 

 

3. Fråga om kallelse till mötet skett enligt stadgarna. 
Mötet anses ha kallats till i rätt tid. 

 

4. Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes enhälligt. 

 

5. Val av två justeringsmän, som tillsammans med ordförande ska justera 

mötesprotokollet samt vid behov även vara rösträknare. 
Lo Kivikas, Gert Svensson väljs till justeringsmän och tillika rösträknare. 

 

6. Protokoll från föregående årsmöte. 
  Årsmötesprotokoll från 2021 läggs till handlingarna. 

  Justering skall ske så att den rätta årsredovisningen ligger ute på hemsidan. 

 I tidigare redovisning av sommarplatsavgifter som höjdes med 10% ingick även bojavgif-

ter. (Detsamma gäller y-bomsavgifter). 

 

7. Stadgeändring: Bojkontrollavgift tas bort 
Detta är en konsekvens av att klubben ansvarar för bojarna numera. 

 

8. Behandling av motioner från medlemmar som skriftligen inkommit till 

styrelsen senast 29 maj 2022. 
Möjlighet att höja begränsningsvikt med 1 ton (upp till 4,7 ton) för kranen för möjlighet att 

ta upp tyngre båtar för att skrubba botten under sommaren. Det finns fler aspekter än bara 

motorns kapacitet som avgör om en viktändring skall ske. I samband med besiktningen 

kommer detta att utredas av styrelsen. Motionen avslås därför inte utan kommer vidare ut-

redas av styrelsen. 

 

9. Information om sällskapets momsredovisning 
Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att båtplatsavgifter skall momsbeläggas. Juste-

ring av avgifter gör att del av erlagd avgift avser moms men att avgiften i stället sänks med 

20% vilket då gör att avgiften totalt blir densamma. 

I år har vi haft kostnader för bla grindar där vi nu får dra av momsen. 



 

 

Kommunens arrendeavgift belöper nu med moms vilken vi får dra av. När det gäller kost-

nader som är av blandad karaktär kommer en schablonmässig moms att utgå enligt mo-

dellen att 80% är momspliktigt. 

 

10. Beslut om avgifter som skall aviseras före ordinarie årsmöte 

 

11. Information om staketprojektet 
Team Wåhlin har varit totalentreprenör för staketprojektet och arbetet har gått enligt plan. 

Grindarna är förberedda för att kunna kompletteras med motorer. Snart är även delen avse-

ende staketet ute på piren färdigställt. 

 

12. Redovisning av registreringen av medlemmars båtförsäkringar 
Mycket tufft arbete att få in försäkringsuppgifter dock är det nu väldigt bra och tydligt att 

det nu är inlagt i BAS-k vilket gör att försäkringsuppgifter direkt kan plockas fram av sty-

relsen. 

I samband med detta konstateras att ett 20 tal båtar inte funnits med i registret varför plat-

sen i enlighet med stadgarna har friställts visserligen med förtur till en framtida plats. 

 

13. Diskussion om nya regler för stöttor och bockar. 
Omöjliga vagnar, bockar, mm som inte fungerar eller tar för lång tid kommer inte att god-

kännas i till årets upptagning. Träbockar kommer i huvudsak inte att godkännas. Varvsche-

fen kommer att skicka ut vilka regler som kommer att gälla i god tid före upptagning. 

 

14. Förslag till hantering av underhåll av rälsen och markunderhåll 
Rälsen kommer endast att kunna användas fram tom bergskärningen. Denna del kommer 

att i möjligaste mån renoveras och markytan kommer att genomgås och fyllas upp. Rälsen 

på övrig del kommer att vara kvar men troligtvis delvis täckas över med grus i samband 

med markjustering. 

 

15. Fråga om donation av bastubyggnad 
Mötet tyckte det var ett jättebra förslag. Förslaget godtogs med acklamation. Styrelsen går 

vidare och bestämmer lämplig placering inom området. 

 

16. Övriga frågor. 
   

Klubben planerar för höstfest 26/8-22 

 

17. Mötets avslutande. 
 

 

 

Vid Protokollet, Conrad Grut   Justeringsman, Gert Svensson 

 

 

 

 

Kristina Lindstedt, Mötesordförande  Justeringsman, Lo Kivikas 

 

 


