
  
  

Kallelse till KBS årsmöte 2021  
  

Kungsbacka Båtsällskap kallar till årsmöte torsdagen den 10 juni, kl. 18.00-
21.00.  
Plats: På grund av Covid-19 så kommer mötet att hållas via digitalt via 
Teams. 
            

Dagordning  
  

  Årsmötets öppnande  
1. Val av ordförande för mötet  
2. Val av sekreterare att föra mötets protokoll  
3. Fastställande av dagordningen  
4. Val av två personer, tillika rösträknare, att justera mötets protokoll  
5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning  
6. Fastställande av röstlängden  
7. Föredragning av årsberättelsen  
8. Ekonomisk rapport  
9. Föredragning av revisorernas rapport  
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen  
11. Val av ordförande för en tid av 2 år. Förslag  
12. Val av 2 ordinarie ledarmöten för en tid av 2 år. Förslag omval Lennart Derle, Kent 

Isaksson. Ny Calle Byhman 
13. Val av 3 suppleanter för en tid av 1 år. Förslag  
14. Val av 2 revisorer för en tid av 1 år. Förslag  
15. Val av 3 personer till valberedningen för en tid av 1 år. Förslag  
16. Val av festkommitté för en tid av 1 år. Förslag  
17. Motioner. Inga motioner inkomna.  
18. Uppdatering av ordningsregler 
19. Regler gällande alkoholförtäring inom KBS område.  
20. Styrelsen redovisar avgifter inför 2022. 
21.    Ändring av stadgar:  

 
§ 2. Inträde  
Anmälan om medlemskap i KBS görs till styrelsen, som avgör om den sökande skall intas i 
KBS. Skulle styrelsen inte vara överens om beslutet, hänskjutes frågan till nästa styrelsemöte 
 
Ersätts med: 



Anmälan om medlemskap görs via KBS hemsida eller till den av styrelsen utsedd person. 
som avgör om den sökande skall intas i KBS. Skulle styrelsen inte vara överens om beslutet, 
hänskjutes frågan till nästa styrelsemöte. 
 

§ 7.Uppläggningsplatsen 
 
c. ”Medlem som erlagt uppläggningsavgift äger rätt att avsäga sig rätten till plats och återfår 
hela avgiften om besked härom lämnas skriftligen till kassören senat 31 juli samma år”. 
 
Ersätts med:  
Uppsägning av uppläggningsplats skall göras innan 31 juli samma år. Uppsägningen skall ske 
via KBS hemsida eller till den styrelsen utsedd uppläggningsansvarig.   

 
D. 
Privat andrahandsuthyrning är förbjuden. Uthyrning sker av styrelsen eller av styrelsen utsedd 
ansvarig. KBS sätter avgift för andrahandsuthyrning och tar alla intäkter 
andrahandsuthyrningen.  
 
Ersätts med:  
Privat andrahandsuthyrning är förbjuden. KBS Hamnkapten ska informeras och godkänna 
andrahandsuthyraren. Ekonomisk ersättning mellan ordinarie båtplatsuthyrare och  
andrahandsuthyraren sker dem emellan. Ersättningen får EJ överstiga den ordinarie avgiften  
 
K. 
Alla beslut om överlåtelse av båtskjul skall fattas av KBS styrelse. Överlåtelse skall ske till den 
medlem som står överst i kölistan för given båtskjulsstorlek. Om en medlem tackar nej till givet 
erbjudande skall möjligheten ges till nästa medlem på tur. Medlem som tackar nej flyttas 
automatiskt sist i kölistan. Överlåtande medlem erhåller kompensation för uppförandekostnad 
från övertagande medlem enligt definierad värderingslista. Värderingen av de olika 
skjulstorlekarna upprättas av styrelsen och skall representera ungefärlig materialkostnad för ett 
standardskjul av given storlek. Värderingen skall indexuppräknas årligen. 
 
Ersätts med:  
Alla beslut om överlåtelse av båtskjul skall fattas av KBS styrelse eller av styrelsen utsedd 
uppläggningsansvarig. Överlåtelse skall ske till den medlem som står överst i kölistan för given 
båtskjulsstorlek. Om en medlem tackar nej till givet erbjudande skall möjligheten ges till nästa 
medlem på tur. Medlem som tackar nej flyttas automatiskt sist i kölistan. Överlåtande medlem 
erhåller kompensation för uppförandekostnad från övertagande medlem enligt definierad 
värderingslista. Värderingen av de olika skjulstorlekarna upprättas av styrelsen och skall 
representera ungefärlig materialkostnad för ett standardskjul av given storlek. Värderingen skall 
indexuppräknas årligen. 
 
 
 
 
 
 
 
L. Alla båtskjul som uppförs skall uppfylla följande kriterier beskrivna i bilaga x. Bilaga x (texten 
skall stämmas av med byggnadsnämnden) Båtskjul skall uppfylla följande kriterier:  
- Maximal höjd 5,2 meter  
- Maximal bredd utvändigt 4 meter  
- Taket får vara av sadeltakstyp eller platt bakåtlutande 
 - Beklädnad får vara plåt eller trä  
- Tillåtna färger är svart eller rött 



 
Ersätts med: 
Alla båtskjul som uppförs skall uppfylla följande kriterier beskrivna i bilaga x. Bilaga x (texten 
skall stämmas av med byggnadsnämnden) Båtskjul skall uppfylla följande kriterier:  
- Maximal höjd 5,2 meter  
- Maximal bredd utvändigt 4 meter  
- Taket får vara av sadeltakstyp eller platt bakåtlutande. sadeltak skall tagas bort eftersom KBS 
numera förbjuder sadeltak. 
 - Beklädnad får vara plåt eller trä  
- Tillåtna färger är svart eller rött 
 
§ 8. Styrelsens åliggande. 
 
C. Kassören skall verkställa alla inkasseringar och utbetalningar. Utbetalningarna skall styrkas 
medelst av ordföranden attesterade verifikationer. Han skall föra KBS räkenskaper, vilka han vid 
anfordran av styrelsen, ordförande eller revisor har att framlägga till granskning. Han skall även 
föra register över KBS medlemmar samt register på uppläggningsplatserna. KBS räkenskaper 
skall föras per kalenderår. Bokslutet skall vara tillgängligt för granskning senast en månad före 
årsmötet. 
 
Ersätts med:  
Kassören skall verkställa alla inkasseringar och utbetalningar. Utbetalningarna skall styrkas 
medelst av ordföranden attesterade verifikationer. Han skall föra KBS räkenskaper, vilka han vid 
anfordran av styrelsen, ordförande eller revisor har att framlägga till granskning. Idag är det 
hamnkaptenen och uppläggningsansvarig som ombesörjer dessa uppgifter KBS räkenskaper 
skall föras per kalenderår. Bokslutet skall vara tillgängligt för granskning senast en månad före 
årsmötet. 
 

21. Städdagar 2021. Förslag 29 maj. Styrelsen arbetar även fram en förändrat ordning av 
städ/arbetsdagar. 

22. Övrig information från styrelsen  
23. Ordförande avslutar mötet  

  
  

Välkomna Styrelsen  
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