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Årsberättelse för Kungsbacka Båtsällskap för år 1997. 

Styrelsen har under året bestått av fäljande personer: 
Roland Lindahl ordf 
Olle Axen 
Agne Jansson 
Kent Andersson 
Åke Persson 
Åke Lernbing 
Göran Johansson 
Lars Andersson 
Kurt-Ove Jansson 
Chris Johansson 
Andreas Lindahl 
Hans Erik Pedersen 

kassör 
se kr 
v.ordf 
materialförvaltare 
klubbrnästare 
yttre o inre miljö 

Styrelsen har under året haft 4 protokollförda samman-
träden och 1 protokollfört 1rnedlernsrnöte. 

Den 3 · rnaj bjöd Kent Andersson och hans medhjälpare på 
varm köttsoppa på uppläggningsplatsen.Mycket uppskattat 
av de som hörsammat inbjudan. 

Den 22 maj hade Björn Snellrnan ordnat ett studiebesök på 
Sjöräddningscentralen Käringberget, Göteborg.Ett drygt 
30 tal medlemmar fick en mycket intressant guidning där-
inne och när vi korn tillbaka till Kungsbacka samlades vi 
på Brandstationen där vi bjöds på kaffe med dopp och 

anföranden av kungsbackapolisen ·Janne Norling som tipsa de 
oss om hur vi i möjligaste mån skall skydda våra båtar 
från stölder. Därefter var det Stig-Arne Karlsson som tog 
över. Ha n är livbåtsbefälhavare på Sjöräddningssällskapets 
räddningskryssare ODD FELLOW som är stationerad i Båtfjorden 
i Bua. Han pratade om Sjöräddningssällskapets arbetsområden 
båtens mått och prestanda och gav ex på räddningar som han 
varit med om. Eft e råt hade vi möjligheter att ställa frågor. 



;---.,. . 

Den 2 august anordnade vi vår årliga RORKULT. Ett 25-30 tal 
båtar med besättningar hade mött upp i det soliga vädret på 
Hällesö. Där hade fest kommitten ordnat en trevlig samvaro 
med förtäring, femkamp, lekar och poängpromenad för gammal 
och ung. Flera båtar med besättningar stannade kvar över 
natten. 

7 
Den 27 september bjöd Kent Andersson och hans medhjälpare 
på ärtsoppa med punsch på uppläggningsplatsen. I det soliga 
vädret var bord och stolar uppställda på gräsmattan bakom 
våra bodar.Uppskattningsvis 60- 70 hade en mycket trevlig 
samvaro under några timmar. En som starkt bidrog till detta 
var dragspelaren Kjell Bergen som ledde allsången. Bl.a. 
sjöng vi flera gånger den mycket påpulära lättsjungna EVERT. 

Den 20 vovember hade styrelsen kallat till medlemsmöte på 
Scoutgården i Kungsbacka. Ett 25 tal medlemmar kom. 
Huvudfråga på dagordningen: Hur stort ar intresset att 
låta bygga gemensamma båthus på uppläggningsplatsen. 
En livlig diskussion följde. Beslöts att låta en arbets -
grupp på 5 personer ta fram bygg- och kostnadsförslag 
och presentera detta för styrelsen i början av mars månad -98. 

Beträffande Båtsällskapets ekonomi hänvisas till separat 
kassaredogörelse. 

Antalet medlemmar var vid årets slut 193 st en ökning med 
7 st från föregående år. Av medlemmarna är 145 st aktivt 
anslutna och 48 st passivt anslutna. 

Styrelsen vill som avslutning tacka för visat förtroende 
för det gångna verksamhetsåret. 

Kungsbacka 1998-04-10 

Roland Lindahl, ordf. 01 



Årsberättelse för Kungsbacka Båtsällskap för år 1998. 

Styrelsen har under året bestått av följande personer: 
Roland Lindahl ordf 
Olle Axen 
Agne Jansson 
Kent Andersson 
Åke Persson 
Göran Johansson 
Åke Lembing 
Lars Andersson 
Kurt-Ove Jansson 
Chris Johansson 
Andreas Lindahl 
Hans-Erik Pedersen 

kassör 
se kr 
V prdf 
kranf örare 
ordningsman 
klubbmästare 

Styrelsen har under året haft 3 protokollförda sammanträden. 

Den 9 maj hade Kent Andersson och hans medhjälpare dukat 
upp på uppläggningsplatsen där det serverades varm kött-
soppa med tilltugg.Mycket uppskattat av de som hade på-
börjat vårutrustningen och andra som besökte oss. 
Det fanns även möjlighet att sälja eller köpa båtpry lar 
eller fritidsgrejor. 

Den 8 augusti anordnades vår årliga RORKULT. Ett 25 tal 
båtar med besättningar mötte upp på vår festö HÄLLESÖ. 
Där hade festkommitten som vanligt ordnat en trevli g 
samvaro med fört ä ring, femkamp, lekar och poängpromenad 
för gammal som ung. Flera av båtbesät tningarna övernattade. 

Den 15 juli påbörjade 4 medlemmar i Båtsällskapet byggandet 
av sitt gemensamma båthus på uppläggningsplatsen. I bygg-
naden disponerar var och en ett utrymme på 8 x 3,5 m. 
Kostnad för varje plats kr 9.500:- +eget arbete. 
Byggnationen stod färdig lagom till båtuppläggningen 
i mitten av oktober månad. 



Den 26 september bjöd Kent Andersson och hans medhjälpare 
på ärtor med punsch på uppläggningsplatsen.Bord och stolar 
var uppställda på gräsmattan bakom våra bodar. Många med-
lemmar hade hörsammat kallelsen och hade en trevlig samvaro 
under några eftermiddagstimmar.Som tidigare fanns möjlighet 
att sälja eller köpa båtprylar eller fritidsgrejor. 

Beträffande Båtsällskapets ekonomi hänvisas till separat 
kassaredogörelse. 

Antalet medlemmar var vid årets slut 188 st en minskning 
med 5 st från föregående år. Av medlemmarna var 145 st 
aktivt anslutna och 43 st passivt anslutna . 

Styrelsen vill som avslutning tacka för visat förtroende 
för det gångna verksamhetsåret. 

Kungsbacka 1999 - 04- 07 
/ 

Roland Lindahl,ordf. Olle Axen,kassaförv. Jansson,sekr. 



Årsberättelse för Kungsbacka Båtsällskap för år 1999. 

Styrelsen har under året bestått av följande personer: 
Roland Lindahl ordf 
Olle Axen kassör 
Agne Jansson se kr 
Kent Andersson V ordf 
Göran Johansson 
Ulf Karlsson 
Willi Kjell berg 
Lars Andersson 
Åke Lembing 
Andreas Lindahl 
Åke Persson 

Samtliga styrelseledamöter har för år 1999 tilldelats 
ett ansvarsområde I bif. årsberättelsen I 

Styrelsen har under året haft 4 protokollförda sammanträden. 

8 maj hade Kent Andersson och hans medhjälpare dukat upp 
på gräsmattan vid uppläggningsplatsen där de bjöd på varm 
köttsoppa med tilltugg.Mycket uppskattat av de som höll på 
med vårutrustningen och andra medlemmar som besökte oss. 
Möjlighet fanns även att köpa eller sälja båtprylar eller 
fritidsgrejor. 

7 augusti anordnades vår årliga RORKULT.På vår festö 
Hällesö hade vår festkommitte som vanligt ordnat en 
trevlig samvaro med förtäring, poängpromenad, femkamp 
och lekar för ung och gammal. Ett 25 tal båtar med 
besättningar hade mött upp i det fina vädret. 

25 september bjöd Kent Andersson och hans medhjälpare 
på ärtor med punsch vid klubbstugan på uppläggningsplatsen. 
Många medlemmar besökte oss under några eftermiddagstimmar 
och de hade en trevlig samvaro i det fina vädret. Det fanns 
även möjlighet att köpa och sälja prylar för friluftslivet. 



Under året har vissa bodar på uppläggningsplatsen 
målats om , svängningen på kranen har byggts om, bromsen 
kollad och kranmotorn inlämnad för översyn.Även kranen har 
målats. 

Dessutom har bestämts att kajen på uppläggningsplatsen 
skall förlängas med 12 meter i riktning söderut och att där 
skall bli 4 st båtplatser å vardera 3 m. Pålningsarbetet 
med nya kajen skall påbörjas under vintersäsongen 2000 
då det förhoppningsvis är tjäle i marken. 

Beträffande Båtsällskapets ekonomi hänvisas till separat 
kassaredogörelse som lämnats på årsmötet. 

Antalet medlemmar var vid årets slut 184 st en minskning 
med 4 st från föregående år. Av medlemmarna var145 st 
aktivt anslutna och 39 st passivt anslutna . 

Sty relsen v i ll s om a v slutning tacka för visat förtroende 
för de t gån gn a v e rks amhe t s året. 

Kungsbacka 2000-04-30 
/ 

Roland Lindahl,ordf. Olle Axen,kas s ör Jansson,sekr 



Årsberättelse för Kungsbacka Båtsällskap för år 2000. 

Styrelsen har under året bestått av personer: 
Roland Lindahl ordf 
Olle Axen 
Agne Jansson 
Kent Andersson 
Åke Lembing 
Göran Johan sson 
Ulf Karlsson 
Willi Kjellberg 
Lars Andersson 
Andreas Lindahl 
Åke Persson 

kassör 
se kr 
v ordf 
klubbmästare 
ordningsman 

" 
" 

kr anf örare 

Styrelsen har under året haft 4 protokollförda sammanträden. 

Den 6 maj hade vi vår SOPPEDAG på uppläggningsplatsen.Där hade 
Kent Ander sson med medhjälpare dukat upp på gräsmattan vid 
klubbstugan och serverade varm köttsoppa med tilltugg. Mycket 
uppskattat av de som höll på med vårutrustningen och andra 
medlemmar som kom för att få träffas och umgås. 

Den 5 augusti a n ordnades vår årliga RORKULT. Ett 25 tal båtar 
med besättningar mötte upp på vår festö HÄLLESÖ. Där hade 
festkommitten som vanligt ordnat entrevlig samvaro med för -
täring, femkamp, lekar och poängpromenad för gammal och ung. 

Den 23 september bjöd Kent Andersson och hans medhjälpare 
på ärtor och varm punsch på uppläggningsplatsen. Bord och 
stolar var uppställda på gräsmattan . Många medlemmar samlades 
i det fina värdet och hade en trevlig samvaro under några 
eftermiddagstimmar.Som tidigare fanns det möjlighet att sälja 
eller köpa båtprylar eller fritidsgrejor. 

Under året påbörjades och slutfördes arbetet med att för -
länga vår kaj vid uppläggningsplatsen för att få bättre ut -
rymme vid sjösättning och upptagning.Den nya delen blev 
20 m och den sammanlagda längden av kajen är nu 45 m. 



För att få ytterligare utrymme till vår klubbstuga på 
uppläggningsplatsen har under året inköpts en begagnad 
arbetsbod med c:a mått 3x9 meter fö r 12.000:- inkl frakt 
för att placeras i anslutning till nuvarande byggnad. 
Den definitita placeringen av den nyinköpta byggnaden 
i förhållande till den nu befintliga komme r att bestämmas 
senare. 

2 nya permanenta båthus har byggts under året. Dessa är 
placerade längst söderut på uppläggningsplatsen . 

Beträffande Båtsällskapets ekonomi hänvisa till separat 
kassaredogörelse. 

Antalet medlemmar var vid årets slut 181 st en minsktning 
med; st från före gående år. Av medlemmarna var 142 st aktivå 
anslutna och 39 st passivt anslutna. 

Styrelsen vill som avslutning tacka för visat förtroende 
för det gångna verksamhetsåret . 

Kungsbacka 2001-04-12 

A Roland Lindahl,ordf. Olle Axen, kassaförv. 



Årsberättelse för Kungsbacka Båtsällskap för år 2001. 

Styre lsen har under året bestått av följande personer: 
Roland Lindahl ordf 
Lars Calen 
Agne Jansson 
Ulf Karlsson 
Åle Lembing 
Sture Andersson • 
Göran Johansson 
Lennart Johansson 
Sven Mattsson 
Willi Kjellberg • 
Ingvar Ottosson 

kassör 
se kr 
v.ordf 
klubbmästare 

Styre lsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden 
och 1 icke protokollfört sammankomst. 

Den 26 maJ had e vi vår SOPPEDAG på uppläggningsplatsen.På 
gräsmattan vid klubbstugan hade festkommitten dukat upp och 
och bjöd på varm köttsoppa med tilltugg. Mycket uppskattat 
av de som höll på med vårutrustningen och andra medlemmar som 
kom för att träffas och umgås. 

Vår traditionella RORKULT som brukar annordnas i börjab av 
augusti månad blev i år tyvärr inställd - beroende på att 
det saknades kommitte för detta arrangemang. Men vi kommer 
tillbaka nästa år och då har flera önskemål kommit om att vi 
skall vara i och omkring vår klubblokal.Ännu är inget definitivt 
bestämt. 

Deb 22 september bjöd Johney Pettersson och hans medhjälpare på 
grillat - hamburgare och korv med till t ugg . Många medlemmar 
hade hörsammat kallelsen och de diskuterade livligt sommarens 
olika båtupplevelser och äventyr . 

Under hösten ordnades en resa till Eriksberg i Göteborg där 
byggande t av OSTINDIEFARAREN pågår. Man hade nu kommit så 



Långt att bordläggningen var i stort sett klar och man 
hade börjat med Överbyggnaden. Vad man som besökare för-
vånas över är hur stort och kraftigt dimensionerat allt är. 
Tänk bara att böja dessa ekplankor som är uppskattningsvis 
20 cm tjocka och användes till bordläggningen. Mycket 
intressant och det tyckte också de c:a 25 medlemmar som 
var med. 
Under året har arbetet att bygga samman vår befintliga 
klubblokal med den nyinköpta baracken påbörjats. I ett 
tidigt skede fick vi inbrott då tjuvarna stal nycklar till 
våra utrymmen och bommar och de passade även på att vandalisera ...--_ 
köksdelen i den gamla köksdelen. 
Vid detta tillfälle fick även ett 10 tal av våra båtägare 
besök i sina båtar där intrument och annat stals och viss 
förstörelse skedde. Tack vara rådiga föräldrar åkte 2 ton-
åringar fast och erkände. 

Arbetet med klubblokalen har sedan gått mycket bra och 
Krister Kärrengård som håller i ombyggnaden har verkligen 
lyckats. Målning och tapetsering har på ett smakfullt sätt 
utförts av Ulf Oden. Ett stort tack även till Harry /Bagarn/ 
Mattsson som har haft hand om den konstnärliga utsmyckningen. 
x/ 
Beträffande Båtsällskapets ekenomi hänvisas till separat 
kassaredogörelse. 

Antalet medlemmar var vid årets slut 176 st en minskning med 
5 st från föregående år. Av medlemmarna var 142 st aktivt 
anslutna och 34 st passivt anslutna. 

Styrelsen vill som avslutning tacka ·f'ör visat förtro end e 
för det gångna verksamhetsåret. 

Roland Lindahl,ordf. Lars Calen,kassör A'e Jansson,sekr. 

x/ 
och till alla övriga medlemmar som på ett förtjänstfullt 
sätt bidragit till att vi nu kan ha denna sammankomst 
i egen lokal. 

.-...... 



Årsberättelse för Kungsbacka Båtsällskap för år 2002. 

Styrelsen har under året bestått av fäljande personer: 

Roland Lindahl 
Lars Calen 
Agne Jansson 
Sven Mattson 
Ulf Carlsson 
Ingvar Ottosson 
Lennart Johansson 
Göran Johansson 

Suppleanter: 
Calle Byhman 
Bo Olsson 
Sture Andersson 
Willie Kjellberg 
Åke Lembing 

ordf 
kassör 
sekr I adjungerad I 

v ordf 

klubbmästare 

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden. 

Den 11 maj hade vi vår vårliga Soppedag på Uppläggnings-
platsen vid klubbstugan där festkommitten bjöd på förtäring 
som var mycket uppskattad av de som höll på med vårutrust-
ningen av sina båtar och andra medlemmar som besökte oss. 

Årets Rorkult arrangerades den 10 augusti och denna gång 
valde vi att hålla till i och omkring klubbstugan. Det var 
första gången som vi tog detta nya initiativ för att försöka 
få fler medlemmar att vara med.Johnny Peterson och hans 
medhjälpare bjöd på lax och färskpotatis. Därefter hade vi 
femkamp och poängpromenad för gammal och ung. 
Arrangemanget blev lyckat och gav mersmak.Förhoppningsvis 
skall det bli lättare i framtiden att kunna välja festkommitte 
om de slipper ta ut allt som behövs till Hällesö. 
Då vi började tidigt på em fanns möjlighet att åka ut till 
någon Ö efteråt för avslutning av kvällen och övernattning. 



\ Den 21 september bjöds våra medlemmar på ärtor med till 
behör vid klubbstugatn. Många hade hörsammat inbjudan och 
em diskuterade man livligt äventyr och båtupplevelser som 
man hade varit med om under denna rekordsommar. 

under ) 

Kranen har under året besiktigats och godkänts fått ny motor 
och lyftband är nymålad och i mycket bra kondition. 

Arbetet med klubbstugan är i stort sett klart i och med att 
ytterklädseln är uppe och kontorsdelen klar - och vi vill 
i detta sammanhang passa på att än en gång tacka alla de 
medlemmar som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att 
vi nu har denna fina klubblokal. 

Under året har Båtsällskapet låtit gora en ny logotype 
för vår verksamhet. 

Beträffande Båtsällskapets ekonomi hänvisas till separat 
kassaredogörelse. 

Antalet medlemmar var vid årets slut 174 st en minskning 
med 2 st från föregående år. Av medlemmarna var 143 st aktivt 
och 31 passivt anslutna. 

Styrelsen vill som avslutning tacka för visat förtroende 
för det gångna verksamhetsåret. 

Kungsbacka 2003-04-20 

<D .L \ \J . :)__:_ .- . . (__; , .G.) \ 
Roland Lindahl, ordf. 

Mr1 ,), 
Lars Calen, kassör 

2 i:,w.;,vv..vv. 
Agne Jansson, sekr 

/adjungerad 



UNGSBACKA BÅTSÄLLSKAP 

Årsberättelse för Kungsbacka Båtsällskap för år 2003. 

Styrelsen har under år 2003 bestått av följande personer: 

Roland Lindahl 
Lennart Andersson 
Mats Dahlgren 
Lars-Johan Runeberg 
Ingvar Ottosson 
Lennart Johansson 
Göran Johansson 
med följande suppleanter: 

Calle Byhman 
Bo Olsson 
Sture Andersson 
Åke Lembing 

ordförande 
kassör 
sekreterare 

Styrelsen har under året haft 7 st protokollförda möten. 

Vi har under 2003 haft en vår- och en höstfest som båda var välbesökta och 
lyckade. Rorkulten däremot var inte så välbesökt. 

Arbetet med klubbstugan har fortsatt och vi hoppas bli klara under 2004. 

Förhandlingarna med Kungsbacka Kommun angående Kungsbacka Hamn "Ån" 
fortsätter. 

Angående ekonomin hänvisas till separat kassarapport. 

Antalet medlemmar var vid årets slut 176 st. 

Som slutord vill styrelsen tacka för visat förtroende för det gångna året. 



r 

Protokoll 2004-12-09 

Styrelsemöte med Kungsbacka Båtsällskap i klubblokalen. 

Närvarande: Ordf. Roland Lindahl, kassören Lennart Andersson, Lars-Johan Runeberg, 
Åke Lembing, Göran Johansson, Rune Eriksson 
Saknades: Calle Byhrnan, Mats Dahlgren, Bo Olsson, Lennart Johansson 
Protokollförare: Lennart Andersson 
Justeringsmän: Göran Johansson jämte ordf. Roland Lindahl. 

1. Mötet öppnas 
Ordf. Roland Lindahl hälsar alla välkomna. 

2. Kopiatorn 
Ordf. beklagade att någon sölat ner vår kopiator och skåp med färgpulver. 
Ordf. erbjöd sig städa upp och lämna in kopiatorn för översyn. 

3. Elementen 
Ordf. konstaterade att elementen i klubblokalen på nytt missbrukas. 

4. Medlemsregister 
Lars-Johan Runeberg lovat hjälpa till med medlemsregistret i datorn. 

5. Årsmötet 
Årsmötesdatum diskuterades. Beslut vid nästa styrelsemöte. 

6. Nya bestämmelser 
Lennart Andersson redogjorde från möte med Sv. Båtunionen. Nya regler 
kommer att införas. Bla. obligatoriskt körkort för snabba båtar. Åldersgräns 
15 år för båtar över 15 knop. Försäkringsregler och EU-anpassade elkopplingar 
och bestämmelser. 

7. Rykten 
Ordf. uppmanade att stävja ovederhäftig ryktesspridning inom klubben. 

8. Kommunalavtal 
Ett ev. övertagande av båtplatserna i ån diskuterades på nytt då Kommunen 
kommit med avtalsförslag. Förutom handhavandet av bryggplatserna skulle 
åtagandet gälla fyr vid inloppet samt befintliga inse·glingsprickar och behövlig 
muddring i ån. 
Mötet motsatte sig ansvaret för fyr, prickar och muddring. Elskåpen uppfyller 
ej heller EU-kraven. Bl.a. krävs mer kompletterande uppgifter. 
Kommitterade förhandlar vidare. 



9. Motioner 
Rune Eriksson har inkommit med 12 st motioner och 4 st förslag om ändringar 
samt 3 sidor ideer om skyldigheter och ordningsföreskrifter för klubben och 
dess medlemmar. 
Beslutades att styrelsen först ska studera dessa omfattande handlingar och sedermera 
inkomma med förslag. 

10. Avslutning 
Ordf. Roland Lindahl kallar till nästa möte mitten av januari 2005. 
Han tackade för intresset och önskade God Jul. 

Vid protokollet 

Lennart Andersson / . . 

Justeras: 

Roland Lindahl, ordf. Göran Johansson 



Årsberättelse för Kungsbacka Båtsällskap för år 2005 

Styrelsen har under året varit: 

Knut Andersson 
Ulf Karlsson 
Bertil Eliasson 
Lars Calen 
Lars Johan Runeberg 
Calle Byman 
Rune Eriksson 
Göran Johansson 
Göte Johansson 
Bo Olsson 
Ingvar Ottosson 

ordf. 
vice ordf. 
sekreterare 
kassör 

suppl. 
" 
" 
" 

Styrelsen har under året haft 7 st. protokollförda möten. 
Det löpande underhållet på uppläggningsplatsen har genomförts 
med bl.a. bortforsling av 2 st. båtskrov som sett sina bästa dagar, 
storstädning efter " Gudrun " och renovering av kranhuset har 
påbörjats. (Nytt tak och väggbeklädnad samt översyn av el) 
I samband med att vi tog över skötseln av " Kungsbackaån " fick 
vi arrendera mer mark och mot Inlagsleden har vi gjort i ordning 
nya uppställningsplatser 3,5 x 8 m för c:a 20 båtar och samtidigt 
fått tillgång till 3 nya bryggplatser i ån. Vi har nu 121 st. 
uppläggningsplatser och alla utom 2 är uthyrda. 
I arrendet ingick även skötseln av vissa gräsytor och vi har därför 
inköpt 1 st. åkgräsklippare som vi själva kör med hjälp av medlemmar. 
Vi har köpt en större och starkare traktor och sålt den gamla samt 
även köpt en ny högtryckstvätt. 
Under året har vi fått 28 nya medlemmar och var vid årets slut 189 st, 
aktiva 166 (+20) och passiva 23 (-3). 
Klubbens ekonomi redovisas separat. 

Slutord: 
Styrelsen vill till sist tacka medlemmarna för det gångna året 
och överlämnar härmed årsberättelsen. 

Kungsbacka 2006-01-19 

iffft::::: 
ordf. vice ordf 

/) "/, 

Bertil Eliasson 
sekreterare 

Kalle Byman Rune Eriksson\. 

(j(dl_ 
kassör 
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Årsberättelse för Kungsbacka Båtsällskap för år 2006 

Styrelsen har under året varit: 

Knut Andersson ordf 
Ulf Karlsson vice ordf 
Bertil Eliasson sekreterare 
Lars Calen kassör 
Lars Johan Runeberg ledamot 
Calle Byman " 
Ingvar Ottosson " 
Bo Olsson suppl. 
Göte Johansson " 
Christer Jorland " 

Styrelsen har under året haft 11 st. protokollförda möten. 
Löpande underhåll och nyinvesteringar på uppläggningsplatsen 
har gjorts enl. nedan: 
- nytt plåttak och träklädsel på kranhuset. 
- nytt elskåp med automatsäkringar för inkommande huvudel 

har installerats med omläggning av vissa faser. 
- ny altan har byggts vid klubbhuset. 
- ny elledning har dragits till den nya södra uppläggningplatsen 

och i samband med detta har vissa elskåp bytts ut. Även ny 
vattenledningen har dragits . 

- iordningsställande av den nyarrenderade marken vid infarten. 
- vi hade stor städdag en lördag i oktober med deltagande av ett 

40-tal medlemmar. Efteråt serverades ärtsoppa med tillbehör, 
kaffe och kaka. 

Medlemsantalet har under året minskat med 4 och var vid årets slut 185 st, 
aktiva 162 (-4 ) och passiva 23. Tyvärr har några äldre medlemmar 
lämnat klubben i samband med båtförsäljning. 
Klubbens ekonomi redovisas separat. 

Slutord: 
Styrelsen vill till sist tacka medlemmarna för det gångna året 
och överlämnar härmed årsberättelsen. 

Kungsbacka 2007-01-09 

Ul Karlsson Bertil Eliasson Lars Calen 
ordf vice ordf sekreterare kassör 

•7 ......-, /· . ·;· / / IA '/! 

Lars Johan Runeberg Kalle Byman Ingvar Ottosson. 
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Årsberättelse for Kungsbacka Båtsällskap for år 2007 

Styrelsen har under året varit: 

Ulf Karlsson 
Göte Johansson 
Bertil Eliasson 
Lars Calen 
Lars Johan Runeberg 
Bo Olsson 
Ingvar Ottosson 
Christer Jorland 
Fredrik Carlsson 
Knut Andersson 

ordf 
vice ordf. 
sekreterare 
kassör 
ledamot 
" 
" 
suppl. ,, 

" 

Styrelsen har under året haft 12 st. protokollförda och 2 ej protokollförda möten. 
Samarbete med föreningar och löpande underhåll och 
nyinvesteringar på uppläggningsplatsen har gjorts enl. nedan: 
- upplåtet mark för husvagnsuppställning under " Aranäs Open ". 

" " " hunddressyr av mindre omfattning. 
- sökt kontakt med Kungsbacka Hemvärn inför " Kungsbacka River ". 
- altanen vid klubbhuset har försetts med markis. 
- södra delen av uppläggningsplatsen har iordningställts och samtidigt 

breddats ut mot ån för kommande brygga. 
- skaffat stolpar till bryggor. 
- köpt pålkran för kommande arbeten men den måste byggas om med 

anledning av alla broarna 
- vi hade stor städdag en lördag i april med deltagande av ett 40-tal medlemmar. 

Efteråt serverades ärtsoppa med tillbehör, kaffe och kaka. 

Medlemsantalet har under året ökat med 7 och var vid årets slut 194 st. 
aktiva 169 (+5) och passiva 25 (+2). 
Klubbens ekonomi redovisas separat. 

Slutord: 
Styrelsen vill till sist tacka medlemmarna för det gångna året 
och överlämnar härmed årsberättelsen. 

Kungsbacka 2008-01-08 

Bertil Eliasson Lars Calen 
sekreterare kassör 

Ingvar Ottosson. Bo Olsson 



Protokoll från styrelsemöte nr 10, 081202, klockan 1830 i Kungsbacka 
båtsällskaps lokal. Närvarande: Ulf Karlsson, Göte Johansson, Bertil Eliasson, Ingvar 
Ottosson, Christer Jorland, Bo Sannholm, Fredrik Karlsson och Stefan Svensson. 

1. Ulf öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

2. Dagordningen och föregående mötes protokoll godkändes. Dagordningen 
bifogas. 

3. Under året förväntas ett underskott om ca. 60000 pga stora gjorda 
investeringar. Tillgångarna är ca 325 000. 
Frågan om försäkringar togs upp under denna punkt. Vi beslör inkalla Magnus 
Andren för konsultation. 
Ang. att ärva båtplatser avråder SBU från ett sådant förfarande. Detta stöds 
också av föreningens stadgar. 

4. Efterlystes mera klarhet och underlag för att ta ställning till Lars Cs arvode. 

5. Tas upp på nästa möte 

6. Räkningen på elarbeten kan inte betalas innan de ingående delarna 
specificerats bättre, särskilt arbetstiden. Ingvar tog på sig att ringa Lars Hansson 
för att klara upp detta. 

7 Uppsköts 

8. Inga övriga frågor 

9. Ulf avslutade mötet. 

Nästa möte är den 7/1 2009. 

Bertil skrev protokoll 

Justeras den. _)/.2 .... 0.? .... av Ulf Karlsson ..... 



Protokoll Styrelsemöte nr 1 t, KBS 20091202, kl. 18.30 -
21.00. 

1. Ulf öppnade mötet och önskade alla välkommna. 

2. Upprop. 
Frånvarande var Göte och Bo. 

3. Föregående mötes protokoll godkändes. 

4. Redogörelse 
Johan och Johan redogjorde för de möten man har haft med kommunen 
och de företag som har anknytning till sjöfarten på Kungsbackaån. 

En skriflig sammanfattning kommer att presenteras. 

7. Ulf avslutade mötet. 

Ulf tackade på alla vägnar Christer för den goda julmaten han hade 
ordnat 

Nästa möte är den 12e januari, klockan 1830. 

Protokollet skrevs av Bertil Ulf 
...... ... 



Protokoll från ordinarie styrelsemöte i KBS 20101207. 

Närvarande ordinarie ledamöter vid mötet: Ulf Karlsson, Christer Jorland, Ingvar Ottosson, Bertil 
Eliasson(lämnade bara över föregående protokoll har avgått) 

Närvarande suppleanter vid mötet: Johan Westeren, Stefan Svensson 

övriga närvarande vid mötet: Kjell Gustafsson 

Ordförande Ulf delgav sin dagordning för möte. 

Dagordning: 

1.Mötets öppnande 

2. Godkännande av dagordning 

3.Upprop av närvarande 

4.Godkännande av föregående mötes protokoll 

5.Stadgar 

6.Valberedningen 

7. Ansökan om bidrag till spolplatta 

8.Övriga frågor 

9.Mötets avslutande 

Agenda enligt dagordningen: 

1.Ulf hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat 

2. Dagordningen godkändes efter att punkten 7. Ansökan om bidrag till spolplatta, flyttades fram 
som punkt 3 eftersom Kjell var föredragande i frågan och inte skulle närvara vid resten av mötet. 
Detta godkändes. Under punkten 8. Övriga frågor delgav Christer Jorland ett brev som bifogas 
protokollet med ett antal frågeställningar som behandlades under övriga frågor. 

3.Ansökan om bidrag till spolplatta. Vid förra styrelsemötet utsågs Christer Jorland som ansvarig för 
utarbetande av plan till ansökan om Lova bidrag för byggnation av spolplatta på KBS anläggning. 
Christer Jorland avsade sig denna uppgift till Ulf Karlsson 3 dagar efter att han åtog sig uppdraget på 
grund av för hög privat arbetsbelastning. Christer delgav Ulf sitt samtycke att Ulf skulle sköta detta på 
bästa sätt och utse annan person. Ulf gjorde detta och frågade Kjell Gustafsson och Villi .... att 
fortsätta arbetet med att ta kontakt med Sandö hamn för att ta del av deras spolplatta och använda 
denna som exempel på byggnation av vår egen. Detta ifrågasattes under punkten 8 övriga frågor av 
Christer Jorland i och med att han tyckte att valet av medlemmar som ej ingick i styrelsen som skulle 
utföra uppdraget borde presenterats för styrelsen innan de fick uppdraget av Ulf Karlsson. Så borde 
ha skett. Uppdraget däremot har utförts mycket bra. Kjell presenterade hur man gått tillväga. Grov 
skalig ritning över platsen där spolplattan planerats att vara har man lämnat in tillsammans med 
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ansökan om Lova bidrag på 75 OOOkr, 50% av total entreprenaden för arbetet som man begärt in 
från Sandahls. Deras totala offert slutar på 150 000 kr. Ansökan har lämnats in i god tid före den 30 
november som var sista ansökan detta år. Beslut togs att ta in ytterligare offerter från 2 andra innan 
beslut tas om vem som får entreprenaden. 

Miljö och hälsa på kommunen genom Tomas Larkovits har efter att ansökan gått iväg och de själva 
fått info om detta återkopplat positivt men begär teknisk ritning samt ansökan om dispens för 
strandskyddet. Detta fortsätter arbetsgruppen jobba med och tillsammans med Christer Jorland tar 
man kontakt med Sandö hamn för att få möjlighet att kopiera deras tekniska ritning av anläggningen 
samt även delta i möte den 9/12 med Lennart Benson som jobbar med denna typ av frågor och 
gruppen bokar möte med honom för att slutföra uppdraget och skicka in begärt material till 
kommunen. Gruppen har som uppgift att senast den 30/12 ha lämnat in ovanstående material. 

Villi har telefon: 0300-17526 0707-231815 

Kjell har telefon: 0300-13926 0707-592223 

Efter att detta uppdrag genomförts fortsätter arbetsgruppen med att undersöka möjligheten att 
ansöka om bidrag för avfallshantering inklusive sugtömningsanläggning. 

4.Upprop om deltagare. Se början av protokollet. 

5. Föregående protokolls godkännande. Protokollet avser Extra styrelsemöte. Protokollet kan inte 
godkännas eftersom kallelsen ej var gjord i rimlig tid, 2 dagar innan, de som kallats ej hade rätt till 
röstberättigande, Bo Sannholm var deltagande ej med rösträtt, Knut Andersson var deltagande ej 
röstberättigad(skulle vara ersättare till Bo) men styrelsen hade ej utsett detta innan mötet, i och med 
detta så fanns inte möjlighet till majoritets beslut enligt stadgarna, 3 skall vara i majoritet för att 
beslut skall godkännas, dessutom hade Sture ej kallats till mötet för att kunna förklara sig om vad han 
skulle avsättas för. 

Ny kallelse till Extra styrelsemöte blev resultatet. Eftersom två ordinarie styrelse ledamöter avsagt sig 
sina platser Bo Sannholm samt Bertil Eliasson lottades två nya fram utifrån de fyra suppleanter som 
finns. De som blev valda med röstberättigande var Knut Andersson samt Johan Wallin. Om ngn av 
dessa ej kan komma utsågs som reserv med röst berättigande Johan Westeren. 

Nytt möte utlystes till den 14/12 kl 18.30 i KBS lokaler. Kallade är ordinarie styrelseledamöter Ulf 
Karlsson, Christer Jorland, Ingvar Ottosson, Knut Andersson, Johan Wallin. Ulf är sammankallande 
och ringer runt. Ulf fick också i uppdrag att kontakta Sture och be honom komma till mötet. 

Agendan är densamma som vid kallelsen till förra Extra styrelsemötet. 

Beslut om ersättning till Hamnkapten för utfört arbete kommer också att beslutas under mötet. 

6. Stadgarna godkändes. Dessa trycks upp i 50 ex och läggs i klubblokalen, Johan Westeren 
ombesörjer detta. Johan Wallin ombesörjer att de läggs ut på hemsidan. 

7.Valberedningen. Valberedningen som består av Sture (sammankallande), Kjell samt Göte har i 
uppdrag att i första hand jobba fram ny sekreterare , ny kassör samt ny Hamnkapten till årsmötet 
som kommer att hållas den 2/3 2011. Valberedningen bör även kolla av resterande tjänster i 

2 



styrelsen i och med att det kommer att saknas både ordinarie såväl som suppleanter till nästa 
årsmöte. 

I och med uppkommen situation som uppstått med att Sture avsatts med omedelbar verkan från 
tjänsten som tillförordnad Hamnkapten kanske Sture ej vill sitta kvar. Detta kollar Kjell av med Sture. 
Om Sture väljer att avsluta sitt jobb erbjuds Villi att ta hans plats om han accepterar detta. 
Valberedningen meddelar ordförande Ulf resultatet efter samtalet med Sture. 

8. Övriga frågor. Klagomål har framkommit från ett stort antal av klubbens medlemmar om att alla 
inte fått information om beslutet som togs på årsmötet med att en gemensam ansvars försäkring 
skulle tas av Båtklubben för samtliga båtskjul som finns inom KBS området och att den skall 
faktureras i samband med årsavgifter. Detta beklagar styrelsen. Vissa har dragit av båtförsäkringen 
på fakturan i awaktan på besked. 

Johan Westeren tar på sig ansvaret att skriva ett brev som skickas ut till samtliga medlemmar där vi 
informerar om beslutet samt vad som ingår i försäkringen. Beslutsunderlaget kopieras från 
protokollet från årsmötet. Magnus Andren som tecknat försäkringen kontaktas för info om 
försäkringens innehåll. Brevet skall skickas som B-post och kommer att gå ut innan årsskiftet. 

Ulf Karlsson redovisade att han kontaktats av skatteverket och att de vill ha mer specifikation på vårt 
arbete och ungdomsaktiviteter annars riskerar klubben att klassas som verksamhet och blir belagd 
med momsredovisnings skyldighet och därmed också skattebeläggas. Detta vill vi naturligtvis undvika 
därför fick Ulf Karlsson i uppdrag att kontakta liknande klubbar och höra hur de gjort samt kalla in 
skatteverkets informatör till nästa styrelsemöte i januari eller februari för att få klarhet i vad som 
krävs av klubben. 

Nyttjanderättsavtalet kommer att låsas in i klubbens kassaskåp samt scannas in och läggas på ett USB 
minne för förvaring. Johan Westeren åtar sig att scanna dokumentet. Därefter överlämnar han 
ansvaret till Ulf Karlsson för förvaring. 

Uppläggningsplatserna skall märkas bättre i framtiden nytt projekt kommer, men även på kärror och 
båtar saknas det märkning. Stefan Svensson påtalade att detta måste bli bättre. Styrelsen jobbar 
fram ett nytt förslag till årsmötet för uppmärkning. 

Vissa originalprotokoll saknas i originalpärmen. Ulf Karlsson får i uppdrag att komplettera upp med 
dem som saknas. 

ldelådan skall ersättas med nytt lås och nya nycklar. Hamnkapten ombesörjer detta. 

I fortsättningen skall klubben vid all posthantering enbart använda sig av B-post för att spara porto 
och pengar. 

Nya mötesdagar planerades för 2011. 11/1,1/2,22/2,årsmöte 
2/3,5/ 4,3/5, 7 /6,9/8,6/9 ,4/10,1/11,6/12. 

9. Ulf tackade samtliga och avslutade mötet. 



Årsberättelse KBS år 2011 

Styrelsen för året: 

Ulf Karlsson ordförande 
Willi Kjellberg vice ordförande 
Lars Caten kassör 
Per Nilsson sekreterare 
Fredrik Karlsson 
Mats Nilsson 
Ingvar Ottosson 
Urban Bomgren suppleant 
Per-Åke Pettersson " 
Djordje Badju ,, 

• Under året har nuvarande styrelse haft 8 protokollförda möten. 
• Ny utmärkning av å-rännan och utprickning av inloppet har utförts. 
• Införskaffning av trådlöst internet i klubbhuset. 
• En ny bättre gräsklippare har köpts in. 
• Den 15 oktober hade vi 90-årsfest med 50 deltagande. 
• Vi har anlagt en spolplatta med mycket bra resultat. 
• I anslutning till spolplattan har en depå för högtrycksspolning upprättats. 
• Toaletten har flyttats och finns nu intill klubbhuset. 
• En värmepump har monterats i klubbhuset. 
• Styrelsen har av kommunen bjudits in och deltagit bland andra intressenter i två 

workshops om hela idrottsområdets framtid där KBS är inkluderat. Resultat av detta 
beräknas komma under 2012. 

• KBS har blivit redovisningsskyldiga för moms. 
• I dagsläget har klubben totalt 260 medlemmar. 

Styrelsen tackar för det gångna året. 

Kungsbacka 12-02-16 

, , I, I . , '//. -../' 
L, 
Ulf Karlsson 
ordförande vice-'6rdförande 

Fredrik Karlsson 
$/$4 

kassör 
Per Nilsson 
sekreterare 

/YJ u d'__,--;, 

Ingvar Ottosson 



Årsberättelse KBS år 2012 

Styrelsen för perioden: 
Ulf Karlsson ordförande 
Willi Kjellberg vice ordförande 
Lars Calen kassör 
Per Nilsson sekreterare 
Fredrik Karlsson 
Mats Nilsson 

Urban Bomgren 
Pär-Åke Pettersson suppleant 
Jonas W allmander 
Peter Johansson 
Mats Bemtsson 

• Under perioden har nuvarande styrelse haft 9 protokollförda möten. 
• Det har utförts relativt stora reparationsarbeten på bryggor och förtöjningspålar 

beroende på dels isläget förra vintern och av åldersskäl. 
• Permanenta prickar för inloppet till ån har satts dit av klubben. 
• Delar av styrelsen har haft flera möten med kommunen om det nya planerade 

idrottsområdet inkl. KBS område. En skrivelse med förslag har klubben inlämnat till 
kommunen. Detta inför kommunens fastställande av detaljplanen. 

• Ett nytt register- och fakturasystem har installerats för förenklad och smidigare 
hantering. 

• En ny elkabelanslutning till klubbområdet har dragits på grund av att den tidigare var 
mycket underdimensionerad. Problemet med spänningsfallet är nu borta. 

• Klubben redovisar moms från maj 2012. 
• En ny släpkärra har köpts in för i första hand avfallstransporter. 
• En ny fin altan har byggts vid klubbhusets entre. 
• Den gamla oljecontainern har flyttats till upptagningsplattan och klätts in mycket 

snyggt. Fungerar nu som kompressorförråd. 
• Vi har haft två arbetsdagar, en i våras och en i höstas. 
• Klubben har i dagsläget 247 aktiva och 13 passiva medlemmar. 

Styrelsen tackar för det gångna året. 

Kungsbacka 13-02-07 

- . 

U Karlsson Willi Kjellberg 
ocdförande 

Fredrik Karlsson 

kassör 
Per Nilsson 
sekreterare 



Årsberättelse KBS år 2013 

Styrelsen för perioden: 
Ulf Karlsson ordförande 
Urban Bomgren vice ordförande 
Lars Calen kassör 
Per Nilsson sekreterare 
Fredrik Karlsson 

Mats Nilsson 
Willi Kjellberg 
Pär-Åke Pettersson suppleant 
Jonas Wallmander 
Peter Johansson 

• Under perioden har nuvarande styrelse haft 9 protokollförda möten. 
• Det har utförts renoveringsarbeten på innerstadens bryggor som varit eftersatta och 

undermåliga. 
• Klubben har under året fått en deltidsanställd. 
• Delar av styrelsen har haft flera möten med kommunen om planen för klubbens 

framtida placering. Ett beslut finns nu att klubben är kvar på nuvarande plats. 
• Det har varit och pågår diskussioner med kommunen om anslutning av kommunalt 

avlopp viket är ett krav som klubben har på sig. 
• Vi har under året fått en ny arbetsbåt. 
• Komplettering av utebelysning med rörelsedetektorer har installerats på grund av 

oönskade besök på området. 
• Det har utförts en större reparation på vår traktor. 
• Ett förberedande arbete om att komplettera spolplattans filtersystem har varit vilket 

kommer att bli ett krav på klubben. En ansökan om ett Lova-bidrag har därför 
inskickats till Länsstyrelsen. 

• Vi har haft två arbetsdagar, en i våras och en i höstas med goda resultat. 
• Klubben har i dagsläget 251 aktiva och 12 passiva medlemmar. 
• Vi har i dagsläget 44 st som önskar båtplats och 14 st som önskar uppläggningsplats 

varav 10 st båthusplats. 

Styrelsen tackar för det gångna året. 

Kungsbacka 14-01-30 

()l/fet____Cl lir 
Ulf/Karlsson Urban Bomg n 
ordförande vice ordföran e 

F Mats Nilsson 

Lars Calen 
kassör 

wmyr<jellber.(" 

Per Nilsson 
sekreterare 



Årsberättelse KBS år 2014 
Styrelsen för perioden: 
Ulf Karlsson ordförande 
Urban Bomgren vice ordförande 
Leif Gullvert kassör 
Per Nilsson 
Mats Nilsson 

sekreterare 

Pär-Åke Pettersson 
Jonas W allmander suppleant 
Peter Johansson 
Lennart Derle 

• Under perioden har nuvarande styrelse haft 10 protokollförda möten. 
• Det har utförts renoveringsarbeten på bryggor och pålarbeten mellan klubbytan och 

gångbron som varit eftersatta och undermåliga. 
• En filterinsats till spolplattan har installerats med ett lovabidrag. Till filterinsattsen har 

ett fint skjul byggts. 
• Ny utprickning vid inloppet till ån har utfört av klubben med kraftiga stolpar. 
• Det har införts vakthållning. Det har varit vissa inkömingsproblem och det pågår 

förbättringar av systemet. 
• Lyftblocket till båtkranen har bytts ut pga rostangrepp. 
• En ny utombordsmotor till pålkranen har köpts in, vilket innebär att vi nu kan förflytta 

pålkranen när och hur vi vill och dessutom snabbt. 
• Vi har låtit bygga ut altanen och nytt tillhörande tak vid klubblokalen. 
• Vi har bytt ut fyra st elcentraler. 
• Vi har bytt ut lyftremmama till båtkranen. 
• Diverse andra inköp har gjorts, bland annat 8 utestolar, komplettering av utebelysning, 

ett Boxerabonnemang. 
• Fortfarande pågår en dialog med kommunen om bl a vatten och avlopp. 
• Vi har haft två arbetsdagar, en i våras och en i höstas med goda resultat. 
• Klubben har i dagsläget 244 aktiva och 9 passiva medlemmar och c:a 60 st som önskar 

medlemskap. 

Styrelsen tackar för det gångna året. 

Kungsbacka 15-03-05 

ordförande 

} •'/ ,..-J . 
.. 1. ;.l{ /' / , ?2"'/ 

/ J.:: t · ·1 /t.{ ;:..i..--..c- wz._...-
Pär-Åke Pettersson Mats Nilsson 

kassör sekreterare 



 
 

Årsberättelse KBS år 2015 
 

Styrelsen för perioden: 
 
Peter Johansson        ordförande                             
Urban Bomgren       vice ordförande                      Pär-Åke Pettersson    
Leif Gullvert             kassör                                    Jonas Wallmander      suppleant    
Per Nilsson               sekreterare                             Ulf Karlsson                ’’     
Mats Nilsson                                                           Lennart Derle              ’’ 
 
 
 

• Under perioden har nuvarande styrelse haft 10 protokollförda möten. 
• KBS har gjort ett avtal med försäkringsbolaget If om säker hamn. Detta har givit 

medlemmarna rabatt på försäkringspremier.  
• Alla utomhusarmaturer har bytts ut till energisnåla ledarmaturer och det har 

kompletterats med ytterligare armaturer.  
• Pålkranen har gjorts i ordning och förbättrats. Den har också blivit säkrare. 
• Vi har en ny webblösning för vår hemsida – en modernare och flexiblare lösning. 
• Lyftblocket till kranen har bytts ut och kom på plats lite sent i höstas. 
• Vi har ett nytt it-system, BAS. Ett system genom Svenska Båtunionen, SBU.  
• Vi har bytt ut den gamla toaletten till en ny.  
• Till alla funktioner har vi skapat reserver. 
• Fortfarande pågår en dialog med kommunen.  
• Vi har haft två arbetsdagar, en i våras och en i höstas med goda resultat.  
• Klubben har i dagsläget 256 medlemmar och c:a 60 st som önskar medlemskap.  
• Vi har grusat vid klubblokal och toalett. 
• Nybyggt materialförråd i traktorhuset 

    
Styrelsen tackar för det gångna året.  
 

Kungsbacka 16-02-18 
 
 
 
 
Peter Johansson                 Urban Bomgren                       Leif Gullvert                    Per Nilsson 
ordförande                                  vice ordförande                                 kassör                                       sekreterare 
 
 
 
  
Per-Åke Pettersson            Mats Nilsson                          Willi  Kjellberg                     



Årsberättelse KBS år 2016 
Styrelsen för perioden: 
Peter Johansson ordförande 
Urban Bomgren vice ordförande Pär-Åke Pettersson 
Leif Gullvert kassör Jonas Wallmander suppleant 
Per Nilsson sekreterare Mikael Lundin 
Mats Nilsson Lennart Derle 
Willi Kjellberg 

• Under perioden har nuvarande styrelse haft 10 protokollförda möten. 
• Platserna för vinterförvaring har märkts om och ''brandgatorna" har blivit 

uppläggningsp latser. 
• Vi har gjort en sedvanlig översyn av bryggorna inklusive tvätt. 
• En ny utombordare har Greken ratt. 
• Vi har haft ett möte med de andra hamnarna om utförda jobb och kostnader. 
• Ett inköp av ny svets har gjorts. 
• Fortsatta grusningsjobb har utförts vid spolplattan. 
• Elskåpen vid bryggorna har delvis bytts ut eller renoverats. 
• Ett staket har byggts utmed å-brinken vid spolplattan. 
• Diverse material har köpts in, ex. ny gräsklippare. 
• Under året har flera möten hållits med kommunen om KBS framtid. 
• Vi har haft två arbetsdagar, en i våras och en i höstas med goda resuhat. 
• KBS har bidragit med 3000 kronor till Sjöräddningssällskapet. 
• Klubben har i dagsläget 245 aktiva medlemmar och 13 passiva medlemmar 

Styrelsen tackar för det gångna året. 

,--- ,, Kungsbacka 2017-02-08 

Bomgren 
vice ordförande 

1ttkL 
Per-Åke Pettersson Mats Nilsson 



KBS Arsberattelse for ar 2017 

Styrelsen for perioden: 

Peter Johansson 
Urban Bomgren 
Leif Gullvert 
Lennart Derle 
Mats Nilsson 

ordfcirande 
vice ordfcirande 
kassor 
sekreterare 
ledamot 

Sture Andersson ledamot 
Per-Ake Pettersson ledamot 
Jonas Wallmander suppleant 
Arto Savolainen suppleant 
Mikael Warnstrom suppleant 
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KBS styrelse har under 2017 haft 11 protokollforda moten . 
KBS har salt den gamla traktorn, och kopte in en nyare begagnad traktor 
KBS har kopt frontskopa, spridare och plog till den "nya" traktorn . 
KBS har tagit bort postgiro och oppnat ett konto pa Handelsbanken 
KBS har fortfarande pagaende dialoger med kommunen . 
KBS har haft tva arbetsdagar, en i varas och en i hostas med goda resultat. 
Klubben har i dagslaget 244 stycken medlemmar. Kalista for medlemskap ar 6 
stycken, per 2017-12-31. 
KBS har andrat pa numreringen av upplaggningsplatsema . 
KBS har kopt in en ny spis . 
KBS styrelse har tillsatt Arto Savolainen som ansvarig for upplaggningsplatserna. Nu 
ar denna kolista registrerad och uppdaterad. 
KBS har utokat vara upplaggningsplatser 
KBS har kopt in ytterligare en kompressor till filterhuset 
KBS har kopt in en "sandningsbox" som ska anvandas vid behov framfor klubbstugan 
med mera vis vintervaglag. 
KBS har byggt om den sydliga "genomgangs porten" 
KBS har bytt ut en del aldre gatubelysning till LED-lampor 
KBS har kopt i en elsvets 
KBS har kopt in ett nytt kylskap till klubbstugan 

Styrelsen tackar for det gangna aret. 

Kungsbacka 2018-03-15 

M;/4;4 flj;..i__..___ 1;_ �&-\', Peter Johansson Urban Bomgren 

oii��#� 
Per-Ake Pettersson Mats Nilsson 

t£jtGf1vert 
�sor 

Lennart Derle 
sekreterare 







 
 

KBS Verksamhetsberättelse för år 2019 
 

Styrelsen för perioden: 
 

Matz Lloyd              Ordförande                            Lars Calén  Ledamot 

Urban Bomgren       Vice ordförande                    Per-Åke Pettersson    Ledamot  

Leif Gullvert            Kassör                                   Jonas Wallmander     Suppleant    

Lennart Derle           Sekreterare                            Pia Scheffel               Suppleant 

Kent Isaksson           Ledamot                               Calle Byhman            Suppleant                                                                                

 

• Styrelse har under 2019 haft 10 protokollförda möten.  

• Antalet medlemmar 243 stycken, 15 stycken passiva medlemmar, 4 stycken i kö till 

båtplats, 4 stycken i kö till uppläggningsplats, 1 stycken i kö till båtskjul. 

• Kölista för uppläggningsplatser finns på hemsidan. 

• Vi har haft två arbetsdagar, en under våren och en under hösten med goda resultat. 

• Styrelsen har pågående dialoger med kommunen information ges på årsmötet. 

• Budgetförslag för 2021. Redovisas på årsmötet. 

• Styrelsen arbetar fortlöpande med GDPR. 

• Förvaltningen för Miljö och hälsoskydd har kontrollerat spolplattan och hur vi sköter 

den. Vi fick beröm för hur vi arbetar med den. 

• Medlemmar i KBS med ledning av Per-Åke Pettersson har under året utfört arbeten 

med bryggrenoveringar och pålning av stolpar. 

• KBS har startat upp Å-samverkan med Kolla båtvarv, Jensen & Englund samt Birgitta. 

Detta för att vi tillsammans ska värna om Kungsbackaån.  

• Styrelsen har sagt upp avtalet med den externa vakttjänsten (Securitas). Syftet är att 

kunna omförhandla det avtal som gjorts tidigare, för att få till ett lägre pris eller att 

söka ett annat likvärdigt externt vaktbolag, som kan utföra vakttjänsten billigare. 

• Några i styrelsen har deltagit i vidareutbildning i vårt medlemssystem BAS. Samt 

deltagit i flera möten med Västkusten Båtsällskap. 

• Kranbokning online: För att förenkla och minska antalet samtal till kranförare provade 

vi att låta all bokning gå via vår hemsida. Efter lite strul visade det sig att provet föll 

väl ut. Därför kommer vi även i fortsättningen att använda oss av Online bokning. 

• Antalet uppläggningsplatser har ökat 

• Portlux: är ett nytt båtplatssystem samt bokföring och lönesystem som vi tittar på. 

• KBS har fått en ny ramp. Där kommunen stod för kostnaden.  

• KBS´s grupp Pantamera var bäst i Kungsbacka på att samla pant. 

• Pantamera har sett till att klubbstugan har fått en ny köksfläkt. 

• Information från Pantamera: alla medlemmar är välkomna ner till klubbhuset för att 

äta lunch. För mer information kontakta Pantamera.  

 

 



 

 

• Inköp som styrelsen beslutat under 2019 

 
• Hörselskydd Zekler 412 

• Luftpåfyllare Continova 

• Exid batteritestare 

    

Styrelsen tackar för det gångna året.  
 

Kungsbacka 2019-12-31 

 

 

 

 

 

Matz Lloyd                 Urban Bomgren                       Leif Gullvert                Lennart Derle 
ordförande                            vice ordförande                                 kassör                                 sekreterare 

 

 

 

 

 

 
  

Per-Åke Pettersson            Kent Isaksson                        Lars Calén   
ledamot                   ledamot      ledamot 




