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Protokoll fört vid årsmöte med Nols Båtklubb 
Tid och plats: torsdag den 29 mars 2012 i Medborgarhuset, Nol kl 18.30 
 
§1 Mötets öppnande 

Ordförande Bert Andersson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Ca 50 
medlemmar hade kommit till mötet.  

 
§2 Mötets behöriga utlysande 

Mötet godkände att årsmötet var utlyst på ett behörigt sätt. 
 
§3. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes av mötet. 
 

§4. Val av ordförande, sekreterare, justeringsmän och rösträknare för mötet. 
Eje Engstrand valdes till mötesordförande 
Mats Andersson valdes till sekreterare 
Sune Eriksson och  Ragnar Martinsson valdes till justeringsmän och rösträknare 

 
§5. Parentation 

Bernt Karlsson, välkänd och mycket uppskattad medlem och kranförare, aktiv 
sedan många år i Nols Båtklubb, har avlidit och hedrades med en tyst minut. 

 
§6. Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen presenterades av Bert, se Bilaga 1. 
Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet. 

 
§7. Investeringar: årensning, kajförstärkning, spolplatta och bryggor 

När väl arrendefrågan var löst och vi hade vårt 25-åriga avtal så beslutade 
styrelsen att gå vidare och projektorganisationen ombildades. Lars Johansson och 
Mats Andersson tog över då Björn slutade i styrelsen. 
Vi hade tidigare fått besked från vår geoteknik-konsult, baserat på dennes 
erfarenheter om lerans beskaffenhet från Bana Väg-arbetet, att arbetena skulle 
kräva förstärkning. Pålar införskaffades och arbetet inleddes.  
Det fungerade dock inte att påla som tänkt p g a att marken var betydligt mer 
kompakt och stabil några meter ner. Ny undersökning med provborrning gjordes- 
och det visade sig att marken under ett övre, lösare skikt hade betydligt bättre 
stabilitet än vad som tidigare antagits. Pålarna sparas och läggs upp för annan 
användning så småningom. 
För själva arbetet anlitades Ivarssons i Västerlanda som även fick i uppgift att 
bygga en skärm i vattnet ut mot älven, vilket var ett krav på oss. Kontakt togs 
med vattenintaget i Alelyckan, som för säkerhets skull stängde intaget tillfälligt. 
Dock noterades ingen förhöjd grumlighet där. 
När väl alla förberedelser var klara så tog det två arbetsdagar att lägga ut skärmen 
och utföra rensningen. Hamnplanen har sedan sopats, nu återstår att lägga igen 
hål och asfaltera dessa fläckar. Det arbetet är planerat att genomföras under april 
månad.  
Massorna är förorenade med för småbåtshamnar typiska ämnen och vi får därför 
inte deponera dem på plats eller Sörmossen utan på Hultets deponi i Lerum. 
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För nästa del av projektet avvaktar vi en sammanställning av ekonomin och 
lägger därefter upp en plan för fortsättningen med spolplatta, utjämning och 
asfaltering av hamnplan samt renovering av bryggorna som nästa punkter. 
Bedömningen är att vi ska kunna jobba vidare med en förstudie under hösten och 
att arbetet kan fortsätta under 2013. 
 

 
§8. Ekonomisk redovisning, budget och avgifter  

Balansräkning för 2011 presenterades av Ronny Eriksson och godkändes av 
mötet. Se Bilaga 2. 
 
Resultatet för 2011 presenterades, se Bilaga 3. Styrelsens förslag till budget för 
2012 presenterades av Ronny och godkändes av mötet, se Bilaga 3.  
 
Styrelsens förslag till avgifter presenterades av Ronny och fastställdes av mötet.  
Se Bilaga 4. 
 
Ett begäran inkom att se över möjligheten att skattas som ideell förening. 
En annan begäran är att förtydliga reglerna kring andrahandsuthyrning av 
båtfacken. 
Mötet beslutade att styrelsen bereder förslag på dessa punkter. 

 
§9. Arvoden till styrelse och funktionärer 
 Årsmötet fastställde arvoden för 2012 
 
§10. Revisionsberättelse 

Revisorn läste upp revisionsberättelsen, som godkändes av mötet. 
Se Bilaga 5. 
 

§11. Styrelsens ansvarsfrihet 
Styrelsen gavs ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011 

 
§12. Valberedningens förslag till styrelse och funktionärer 2011 

Styrelseledamöter och funktionärer valdes enligt Bilaga 6 
Årsmötet omvalde sittande valberedning för 2011. 
Bert tackade Jan Brandin för insatsen som medlem i styrelsen, och hälsade 
Ronny Jönsson välkommen som hans ersättare. 

 
§13. Mötesmotioner 

Inga motioner hade inkommit till mötet.  
 
§14. Kölista, båthuspriser och försäkringsvärde mars 2012 

32 personer står i kön. Det har inte varit någon omsättning i kön under 2011. En 
begäran framkom att förtydliga reglerna kring renovering av båtfacken, och 
mötet beslutade att styrelsen tar upp frågan. Båthuspriser och försäkringsvärden 
bifogas i Bilaga 7. 
 

§15 Arbetsdag 2012-06-14 
Arbetsdagen fastställdes till torsdagen den 14 juni kl 18. Det utlovades läsk och 
varmkorv. Arbetet planeras av hamnkommittén i samråd med styrelsen.  
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§16 Övriga frågor 
 
Motionen om familjemedlemskap från Årsmötet 2011 avslogs. 
 
Bert informerade om en motion till Svenska Båtunionen om att avstyrka de 
planerade lågbroarna i Göteborg. 
 
Kranens ok har blivit breddat och Bert tackade Glenn och Hasse för jobbet. 
 

 Ett förslag inkom att sätta upp en lampa på södra gaveln till Båthus 5. 
 
 

§17 Mötet avslutande 
Bert avslutade mötet och tackade för det visade intresset. 
 

 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
…………………………………….. 
Mats Andersson 
 
 
 
 
 
 
Justeras: 
 
……………………………… ……………………………………… 
Ragnar Martinsson   Sune Eriksson 
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