
Noterat vid styrelsemöte 1 till och med 8. 
Möte 1 
- Utbildning i användande av hjärtstartare genomfört, 
- Peter Kalgraff ordnade bussresa till båtmässan i Gbg 

Möte 2 
- Skjulansvariga följer upp kontroll av att utvändig 
belysning på skjul fungerar, 
- uppdaterade arrendeavtal med Karlstads kommun för 
arean N om Träskjulen och ”Hyllan”, 
- medlemsavtal för brygg- resp båtskjul uppdateras, 
- extra årsmöte för frågan om fullmaktsröstning 
utlyses, 

Möte 3 
- styrelsen föreslår att beslut avseende avgifter skall 
avse nästkommande verksamhetsår (2017), 
- extra årsmöte den 25/4 i klubblokalen, 
- familjemedlemskap införs för make/maka och 
hemma-varande barn. Rösträtt om äldre är 18 år. 

Möte 4 
- Skjulföreningarna: nya belysningsarmaturer behöver 
sättas upp utvändigt, anmäl behov till styrelsen, 
- Inpasseringstaggar: huvudmedlem kan ta ut 2 st och 
familjemedlemskapet ger möjlighet för ytterligare 1 
tagg/familj, 
- styrelsen informerar brygg- och skjulföreningar vilka 
regler som gäller avseende förvaring i skjul, samt 
andelsbevis för skjul och bryggor kommer att bytas ut. 

Möte 5 
- Nytt 3-årigt elavtal har tecknats, 33,30 öre/kWh excl 
skatt och moms + 18,33 kr/mån inkl moms, 
- styrelsen har beslutat om regler för hantering av 
medlemmar vilka inte betalar fakturor inom angiven 
tid. Dessa redovisas som sida två till prislistan, 
- Intäkterna behöver ökas från verksamhetsåret 2016 
med 10%, 
- nya e-postadresser till klubben, styrelsen och vissa 
funktionärer med basen @karlstadbatklubb.se kommer 
att sjösättas till det nya verksamhetsåret 2016. 

 
 



Möte 6 
- Lars Nyström avgår som ledamot och ersätts av 
Sten-Åke ”Acke” Lundberg, 
- klubben startar ett Swish-konto för möjlighet till 
betalning via mobiltelefon, 
- önskemål om aktiviteten adventskaffe har framförts, 
- årsmöte, alt. v42 eller v43, hålls på restaurang Pasha 
lika som förra året, 
- nya avtal för brygga och skjul läggs in på hemsidan, 
- uppgift om ansvarig person för bryggförening anslås i 
anslutning vid port till bryggan, 
- ordföranden i skjulförening kallar till extra möte för 
att tillsammans med styrelsen behandla frågan om 
utvändig belysning och användaravtal. 

Möte 7 
- Ekonomin inför starten av det nya verksamhetsåret 
är i balans men i lägsta laget.  Budgetarbetet pågår.  
Fakturor för medlems-avgifter kommer därför att 
skickas ut snarast. 
- Klubbholmen har städats och är klar för vintern.. 
Inför nästa säsong bör bl. a. bryggorna ses över. 
- I hamnområdet sätts nya utvändiga armaturer på 
skjulen upp. 
- Inför nästa lyftsäsong kommer inskränkning för lyft 
av båtar längre än 12 m att införas 
- Styrelsen kommer under hösten att revidera 
nyttjandeavtalen för bryggor och skjul inför byte för de 
nyttjare som har nu gällande avtal.   
- Årsmötet genomförs under vecka 46 och då helst 
onsdag den 11 november om Restaurang Pasha är 
tillgänglig.  Information kommer att läggas ut på 
hemsidan och på Facebook.  För personer som inte har 
tillgång till Internet kommer handlingarna att finnas 
tillgängliga i klubblokalen och övriga kan ladda ner 
dokumenten från hemsidan. 
- Styrelsen kommer, som tidigare varit tradition, att 
arrangera ett julbord i klubbhuset för våra flitiga 
funktionärer. 



Möte 8 
- Egentligen det första mötet på det nya verksamhets-
året men av hävd räknas det till gamla året med den 
gamla styrelsen och bytet sker efter årsmötet. 
- Förslag om höjning av avgifter för lyft av båt med 
längd över 12 m föreläggs årsmötet. 
- Avseende medlemsangelägenheter föreslås att med-
lemmar som inte betalar avgifter skall uteslutas. 
- Frågan om nyttjanderättsavtal för bryggor och skjul 
kommer att kompletteras med register över uthyrda 
brygg- resp skjulplatser. 
- Allmänt vatten avstängdes i sista stund, 5 kranar 
frusna, och el stängs av 26 okt. 
- Vid klubbholmen har förankringar till bryggor för-
bättrats, utredning om genomförande av förbättring av 
bef bryggor påbörjas och grillen behöver repareras. 
- De nya utvändiga armaturerna har satts upp. 


