
GnaNUDDENS
BÅrruuss

Protokoll fiirt vid årsmöte i Granuddens Båtklubb.
Tid: Måndag 2021-03-15 kl. 1 8:00-20:00.
Plats: Digitalt via Google meet.

1. Mötets öppnande

Bengt Jonsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Kort genomgång av digitala forhållningsregler
for årsmötet vad gäller att stänga av mikrofon, möjlighet till handuppräckning och hur röstning sker.

2.Yal av årsmötets ordftirande
Bengt Jonsson väljs till ordforande fiir årsmötet.

3. Val av årsmötets sekreterare

Jonas Sandberg väljs till sekreterare for årsmötet.

4. Fastställande av röstlängd
Fastställande av röstlängden görs genom upprop av 40 näwarande medlemmar. Se bilaga for röstlängd.

5. Val av justerare av årsmötesprotokollet (titlika rösträknare) att jämte ordfiirande justera
årsmötets protokoll.
Hans Kempen och Sören Andersson väljs.

6. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
Mötet finner att årsmötet är behörigt utlyst.

7. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs utan ändringar.

8. Styrelsens ftiredragning av verksamhetsredovisning och ekonomisk redovisning ftir senaste
verksamhetsåret.

Ordforande foredrar verksamhetsberättelse och kassörerura redovisar ekonomisk redovisning for 2020.

9. 1) Revisorernas berättelse.

Håkan Tano foredrog revisoremas berättelse och foreslår att årsmötet beviljar ansvarsfrihet for styrelsen
for 2020.

10. Fråga om ansvarsfrihet fiir styrelsen

Årsmötet beslutar om ansvarsfrihet ftir styrelsen for 2020.

11. Styrelsens redovisning av fiirslag till budget och verksamhetsplan ftir kommande
verksamhetsår

Ordforande redovisar fiirslaget for verksamhetsplan 2021 och kassörer redovisar balansräkning och
budget for 2021. Se bilagor.
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12. Beslut om budget och verksamhetsplan ftir kommande verksamhetsår

Årsmötet beslutar enligt styrelsens forslag.

13. Fastställande av återbetalningsvärde på deponeringsbelopp

Förslag från styrelsen är oforändrat dvs 100% minus adm avgift på 500 kr. fusmötet beslutar enligt
forslag.

14. Fastställande av avgifter
Styrelsen foreslår oforändrade avgifter. Årsmötet beslutar enligt foreslag.

15. Stadgeenliga val
Lars Eklund ftiredrar valberedningens ft)rslag. Årsmötet antog valberedningens forslag och fastställde

val i enlighet därmed.

Ordförande:

Ledamot:

Revisorer:

Valberedning:

Ledamöter med 1 år kvar:

Bengt Jonsson

Roger Stridfelt

Bengt Johansson

Stefän Källström

Hans Öhlund

Hans Zackari

Nicklas Larsson

Håkan Tano

Lars Wredendal

Nicklas Granberg

Kent Thurfjell

Lars Eklund

Jan Thelin

Jonas Sandberg

Lars Näsman

Per Alexis

Kenth Pefferssou

Omval 1 år

Omval2 år

Omval2 år

N1r'a1 2 är

OmvalI år

Ornral 2 ar

Omval 1 år

Omval I år

Omval 1 år

Omval 1 år

Ornval I år

Omval 1 är
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16. Frågor väckta av styrelsen

Inga frågor från styrelsen.

lT.Inkomna motioner

Inga inkomna motioner.

18. Mötet avslutas

Protokoll fört av:
Jonas Sandberg, sekreterare

Justerare:

Ordftirande:

ffi....... x/d.4...

Sören Andersson

Granuddens Båtklubb



Röstlängd vid årsmöte 2021-03-15 Granuddens Båtklubb

Anders Eriksson

Bengt Johansson

Bengt Jonsson

Christer Nyberg

Erik Lindbäck

Fredrik Edfast

Frida Landström

Hans Kempen

Hans Zackari

Hans Öhlund

Håkan Tano

.lan Marcusson

Jan Thelin

Johan Karlman

Katarina Franck

Kay Reinebrandt

Kent Thurfiell
Kristina Eklund

Lars Eklund

Lars Lövgren

Lars Nordström

Lars Näsman

Marie Eriksson

Mats Bengten

Matts Rehnström

Nicklas Granberg

Nils Lindbäck för Vivan Lindbäck

Patrik Svanerudh

Per Alexis
Per Hägglund

Rikard Flensburg

Roger Stridfelt

Sören Andersson

Stefan Dahlhielm

Stefan Hedlund

Tomas Sällström

Torbjörn Wallin

Jonas Sandberg

Anders Wallgren

Robert Bäckström

Lllf Bodin
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Granuddens Båtklubb, Årsrröte 2021-03 -15

BILAGOR

Bilaga pkt B

Bllaga pkt 11

Bilaga pkt 14

Verksamhets- och ekonomisk redovisning 2020

Förslag till bLrdget och verksamhelsplan 2021

Avg\fter 2021
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Granuddens Båtklubb, Årsnöte 202L-03-L5

BILAGA pkt B

Verksamhetsb erättels e Granudd ens
Båtklubb 2020

Inledning

Båtklubben hade vid årsskiftet 2020121 449 (451) rnedlerr.rrnar. inklusive 86 (88)
familjemedlemmar som antingen har en bryggplats elleri'och uppställningsplats för
båtförvaring. Båtklubben har 190 sommarplatser och 28-l vinterplatser, förutom de 3

båthustöreningarna.

Båtklubben verkar för att främja båtlivet i Luleå. bl a genorn vårt stöd och samarbete med

Luleå Segelsällskaps (LSS) ungdoms- och utbildninssr erksamhet samt Svenska

Kryssarklubben (SXK).

Viktiga händelser

Båtklubben har idag inte några lediga brvggplatser eller uppställningsplatser på land. Kön till
bryggplats bestod vid årsskiftet ar' 56 (5 1 ) personer.

Den rådande pandemin har pårerkat BåtklLrbben. det har stundtals varit mvcket liv och rörelse

i hamnen och båtlivet har varit mer omf-attande än de senaste somrarna vilket är glädjande.
Eftersom det inte varit tillåtet. och heller inte önskväft. att mötas i grupp har arbetet på

marinan inte gått att organisera som önskat. Trots detta har båtklubbens medlemmar fullföljt
sina uppdrag och åtaganden så att hamnlivet har fungerat som vanligt. det vilt säga mycket
bra.

Arbetsdagar har trots allt genornföfts, men med begränsat antal deltagare enligt FHM:s
rekommendationer och utan sedvanligt gemensamt fika.

Den nya vaktstugan har kommit väl till pass för olika möten - när det har varit tillåtet - och

inte minst som vaktstuga. Vi kan nu stoltsera med en vaktstuga som är värdig en båtklubb av
vår storlek.

Under året har diverse yttre arbeten glorls, bl a har en ny grillplats anlagts öster om
vaktstugan mot hamnen, Mastkranen har fräschats upp och huvudcentralen (el) har bytts
liksom centraler till bryggorna. Utöver ovan nämnda har följande arbeten utförts:

. Sly- och buskrö.ining samt trädftillning.
o Allmän städning och r-rppsnyggning av området

' Bryggunderhåll
o Vägunderhål1
r Förtätning av vatten och eluttag

Styrelsen har genomfört 4 st möten under verksan,hetsåret 2020. utöver konstituerande
styrelsemöte.

Luleå 2021-02-15
S i1-r e I s en Gr anu d de n s H a n n för e n i n g
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Granuddens Båtklubb, Årsmöte 2A21-03 -1.5

BILAGA pkt B och 11

Sammanställning av intäkter och kostnader
2020 samt budg et 2021

lntäkter
Avgifter sjöplatser

Avgifter landplater

Övriga medlemsavgifter

Övriga betalningar

Summa lntäkter

Kostnader

Pågående muddring

Övriga kostnader för anläggningen

Ad m inistrativa kostnader

Avskrivningar

Avskrivningar på nya projekt

Summa kostnader

överföres i ny räkning

2020 2027 =:i:1.,1i li,:..rri

( kkr) ( kkr)

Budget Budget

;:*jg 2020
Iri:ri (kkr)

i-i;.i;:i; Utfall

-iiii 284

:i.. 350

iti-: 29

i-..; 81

?€i 744

285 285

350 350

25 25

80 80

740 740

00
-307 -220

-55 -80

-197 -1_95

-495

0

-220

-80

-195

-25

-520

185 22O .'::.i:il :i .n:;
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Granuddens Båtklubb, Årsmöte 2027-03-L5

BILAGA pkt B och 11

Balansräknin g 2020-L2-3 1 samt budg et 2021,

, .: i :

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Mark
Byggander

Pågående projekt vaktstuga

Bryggor

M askiener och inventarier
Nya projekt efter avskrivning

Summa anläggningstillgångar

O msättningstillgångar
M edlemsfordringar

Reserv för medlemsförluster

Övriga fordringar
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Eget kapital

överfört i ny räkning

Summa eget kapital

Skulder

Leverantörssku ld er

Depositioner

Förutbetalda intäkter

Summa skulder

Summa skulder och eget

Uppföljning ovsatto medelför projekt 2020

1 106

225

475

3 874

13 30

00
60

722 689

74L 7t9

4 336 4 593

2020

(kkr)

901

L222
0

1.229

243

3 595

202L

(kkr)

901

L L67

202t
(kkr)

2 573

220

2793

2020

(kkr)

2 388

185

2573

4

1 553

207

1764n

4337

Av årsmötet beslutat utrymme
Totqlt qnvänt

Projekt bokfördo
som anlöggningstillgångar
Vaktstugan
Londgång till bryggo 4

500 000 som kostnader
243 426 Vaktstugon

Renovering elsystemet
Grill

Bord o biinkar till grillplats
29 367 Vinch till mostkran
44 000 Bryggflo*örer 5 st

33 3L4
87 908
16 793
I 725

L2 946
10 373

-TnoiT

'a . , l:'l

-10 000

3 L40

1 357 937
7 39r 777

73 367
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Granudclens Båtl(lubb, Årsmöte 202 1 -03-1 5

BILAGA pkt 11

Verksamhetsplan for Granuddens
Bårklubb 202L
Styrelsen lTar 1'or avsikt att under verksamhetsåret 2021 fbrtsätta att utveckla och törbättra
hamnen för sår,äl nuvarande som för tillkommande medlemrnar. Verksamheten bedrivs i

enlighet med Båtklubbens stadgar och verksamhetsbeskrivning. Verksarnhetsplanen tör 2021

kan sammanfattas i följande punkter:

. Löpande drift- och underhållsåtgärder inom hamnområdet.

. Under året skall tvä arbetsdagar hållas, en på våren och en på hösten.

r Säsongsstartochsäsongsavslutning.
o Underhållsmuddringen slutföras.

o Förbättra elsäkerheten. reparera vågbrytaren och sjösättningsrampen

LLrleå 202 I -02- I 5

Styr s 7t., Gr anuclcle n.s Huntn/ör e n i n g
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Granuddens Båtklubb, Årsmöte 2027-03-1,5

BILAGA pkt 14

Avgifter202l
Sjöplatser
Medlemsavgiften i sjön baseras på kajmeter där avgiften är 500 SE[(kajmeter/Ar

Storlek MedlemssavgifUÄr Deposition

Deposition 4500, --

Bredd 2,5 m 1250,-

Bredd 3,0 m 1500,-

Bredd 3,5 m 17 50,-

Bredd 4,0 m 2000,-

Bredd 4,5 m 2250,-

Avgiften för platser med akterboj pa betongbryggan baseras på båtens bredd + 0,5m

Landplatser
Medlemsavgiften på land baseras på kvadratmeter där avgiften är 30 SE|(kvadratmeter/Ar
Medlemmar i båthusföreningar betalar sin medlemsavgift via en samlad avgift baserad på avtal med
Hamnföreningen.

Storlek MedlemsavgifUÅr Deposition

Deposition 3000, -.

3x6m 540,-

Trailerplats (21 m2) 630,-

Jolleplats (24 n2) 720,-

4 x 10 m 1200,-

4x12m 1440,-

5x15m 2250,-

Övriga avgifter Årsavgift Engångsssavgift

lnträde i kö 500, -**

Köavgift 100,-**

Uteblivet föreningsarbete 200,-

Utebliven vakthållning 2000,-

Adm avg vid utträde 500, -

* Samtliga medlemmar utom båthusföreningar och andra föreningar erlägger deposition.

** Se köreglerna.



Revisionsberätte lse

Undertecknade revisorer i Granuddens Båtklubb har granskat räkenskaperna och styrelsens
förvaltning under räkenskapsåret 2O2OO1,O! - ZOZOLZ3L.

Granskningen har genomförts enligt god revisionssed.

Under revislonen har det inte framkommit anledning till anmärkning beträffande den i

verksamhetsberättelsens intagna sammanställning av intäkter och kostnader eller
balansräkningen, ej heller beträffande bokföringen, värderingen av tillgångarna eller
förva ltningen av föreningens angelägenheter.

Vi tillstyrker att:

o Sammanställningen av intäkter och kostnader samt att balansräkningen fastställes.
r Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 20200101 -

20201231.

Luleå 2021-03-01

Nicklas Larsson


