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Ordförande har ordet 

Kära medlemmar! 

Året 2020 blev inte alls som vi hade trott när vi i våras möttes utav Covid-19. Detta förändrade livet 
för många, och så även för oss i Väderöarnas Båtsällskap. 

Styrelsen tog då beslutet att ställa in årets aktiviteter, kurser och medlemsmöten på obestämd tid, 
vilket visade sig bli för hela året och förmodligen även långt in i 2021. 

Vi har trots detta klarat oss ekonomiskt bra då vi inte har haft några stora utgifter. Vi har även fått 
extra ekonomisk sponsring från Sparbanken Tanum efter att vi röstades fram utav våra medlemmar, 
samt att vi hade Tanums kommun som stadig hyresgäst under nästan hela våren. Vi märkte även av 
en ökning av bokningar i vår klubbstuga från privatpersoner som valt att samla vänner och släkt hos 
oss istället för att trängas hemma. 

Vi har även stått oss bra tack vare att det är en väl inarbetad förening med en trygg ledning samt 
trogna medlemmar, vilket jag är väldigt tacksam för! 

Nu i december hade vi planerat att äntligen få genomföra årsmötet! Då vi möts av en andra våg av 
Covid-19 där myndigheterna ber oss inte anordna onödiga sammankomster, så har styrelsen efter 
noga övervägande beslutat att istället presentera ett alternativt årsmöte. För medlemmarna innebär 
detta möjlighet att påverka via en röstsedel, där föreningens viktigaste punkter omnämns så att 
styrelsen kan fortsätta driva föreningen vidare. 

Vi presenterar i detta utskick därmed: 

- §5 Verksamhetsberättelse för 2019 

- §6 Ekonomisk redovisning 

- §7 Revisionsberättelse 

- §8 Ansvarsfrihet 

- §9 Fastställande av årsavgiften 

- §10-15 Valberedningens förslag 

Vi ber er som medlem att använda den röstsedel som bifogas och skicka den till oss       
senast 2020-12-01. 
 
Då vi har många vakanta platser i både vår styrelse och kommittéer, är det viktigt att ni medlemmar 
nyttjar er rösträtt och är med och påverkar. Styrelsen önskar även kunna ta beslut om en oförändrad 
medlemsavgift för 2021, så vi hoppas att det går att lösa på detta unika sätt. 

Vi hoppas att år 2021 kunna presentera ett mycket trevligare årsmöte, och då ta igen det förlorade år 
som varit. 

Styrelsen vill med dessa ord tacka alla medlemmar som stöttat föreningen under året, och hoppas att 
ni väljer att stödja vårt arbete även under nästa år.  

    

   

     Jonas Kristensson
    Ordförande Väderöarnas Båtsällskap

    2020-11-05 



 

Årsmöte 2020 

På grund av rådande pandemi med Covid-19 så har styrelsen beslutat att ställa in årets 
medlemsmöte, och istället genomföra detta förslag till årsmöte med möjlighet att rösta via 
brev istället. 

För att få plats i ett utskick så har vi fått lägga upp vår resultatrapport och balansrapport på 
vår hemsida. 

Önskar ni få hem detta som brev så återkom till oss på 070 - 489 01 76 eller 
info@vaderoarnasbatsallskap.se 

Då det är en unik situation som råder så ser vi inga andra lösningar. Ett digitalt möte hade 
varit möjligt, men då vi är mixade åldrar så anser vi nå ut till fler via detta sätt. 

Enligt stadgarna skall följande punkter lyftas på ett medlemsmöte, och vi har gjort vårt 
yttersta för att kunna redovisa detta på ett så informativt sätt som möjligt. 

Vid eventuella frågor så är ni välkomna att ta kontakt med någon av oss i styrelsen. 

 

Dagordning: 

§1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
§2. Val av protokolljusterare tillika rösträknare 
§3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
§4. Fastställande av dagordning 
§5. Styrelsens verksamhetsberättelse 
§6. Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste verksamhetsåret 
§7. Revisionsberättelse 
§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser. 
§9. Fastställande av medlemsavgifter. 
§10. Valberedningens förslag enl stadgar. 
§11. Övriga frågor 

 

§1 -4 

Utskicket är skrivet av Ordförande Jonas Kristensson och godkänt av samtliga deltagare från 
Styrelsen, revisorer och valberedningen. 

Detta brev har publicerats på vår hemsida och sociala medier 2020-11-10 och skickats till 
samtliga medlemmar via brev 2020-11-10. Mail har gått ut till de medlemmar som anmält sig 
till vårat mailregister. 

 

§5 Verksamhetsberättelse 2019 

Verksamhetsberättelse för året 2019 ligger uppe på vår hemsida, i detta utskick, under 
utskick och anslaget vid klubbstugan. 

 



 

§6 Ekonomisk redovisning 

Väderöarnas Båtsällskaps Kassör Ingrid Johansson redovisar följande sammanfattning: 

Väderöarnas båtsällskap har haft ett positivt år med intäkter på 204 273 SEK och utgifter på 
174 436 SEK vilket ger ett resultat på 29 837 SEK 

Föreningen har tillgångar på: 171 501 SEK (exkl Klubbartiklar, Inventarier och Byggnader) 

Föreningens 3 största intäkter: 

- Uthyrning utav klubbstuga (63 000 SEK) 

- Medlemsavgifter (51 150 SEK) 

- Sjösättningsrampen (29 203 SEK) 

Föreningens 3 största utgifter: 

- Svenska Båtunionens föreningsavgift: (31 588 SEK) 

- Rep & Underhåll inkl inventarier: (26 127 SEK) 

- Medlemsutskick (20 667 SEK) 

Föreningens aktiviteter/kurser: 

- Intäkter på: 29 420 SEK 

- Utgifter på: 33 112 SEK 

- Resultat: – 3 692 SEK 

 

Det ser ljust och tryggt ut för föreningens ekonomi och vi ser fram emot kommande år. 

 

För en mer detaljerad Resultat och Balansräkning så finns dessa upplagda på föreningens 
hemsida www.vaderoarnasbatsallskap.se, och kan skickas ut via brev om så önskas. 

 

 

 

 



 

§7 Revisionsberättelse 

 

 

§8 Ansvarsfrihet för styrelsen under för den tid som revisionen avser 

Revisorer Jörgen Wollbratt och Anders Olevik tillstyrker att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
förvaltningen under verksamhetsåret 2019. 

 

§9 Fastställande om årsavgiften 

Styrelsen föreslår en oförändrad årsavgift för år 2021. 

 



 

§10 Val av styrelseledamöter 

Kvarstående ledamöter på 1 år: Anita Bergdahl, Jimmy Kristensson och Jonas Kristensson 

Valberedningen föreslår omval på 2 år: Petter Alm, Christian Oscarsson, Ingrid Johansson, 
Mikael Ejdesör. 

Valberedningen föreslår Nyval på 1 år: James Olofsson 

 

§11 Val av Ordförande 

Valberedningen föreslår omval på 1 år: Jonas Kristensson 

 

§12 Val av revisorer 

Valberedningen föreslår omval på 1år: Jörgen Wollbratt och Anders Olevik. 

 

§13 Val av trivselkommitté 

Valberedningen föreslår omval trivselkommitté på 1 år: Nickoline Odin, 

Valberedningen föreslår omval trivselkommitté på 2 år: Klas Eriksson 

Valberedningen föreslår nyval trivselkommitté på 1 år: Mona Kristensson, Eydna Sundbom, 
Samanthe Jenssen, Gunnel Blomqvist, Timo Davidsson och Veronika Karlsson. 

 

§14 Val av stugvärdar 

Valberedningen föreslår omval stugvärd på 2 år: Ingemar Bergdahl och Björn Wärngård 

Valberedningen föreslår nyval stugvärd på 1 år: James Olofsson 

Valberedningen föreslår nyval stugvärd på 2 år: Christer Rydebrink och Jan Kristiansson. 
 

 

§15 Val av valberedningen 

Kvarstående på 1 år: Bertil Blomqvist och Jan Kristiansson 

Valberedningen föreslår omval på 2 år: Kjell Olausson och Ingemar Bergdahl 

 

§16 Övriga frågor 

Inga inkomna motioner eller frågor har inkommit till föreningen under förvaltningsåret 2019 

 

 



 

 



 

Styrelsen avger följande berättelse för verksamhetsåret 2019. 
 

Styrelsen för perioden har bestått av: 

 
Ordförande            Jonas Kristensson 

Vice ordförande      Petter Alm 

Sekreterare            Christian Oscarsson 

Kassör            Ingrid Johansson 

Ledamöter            Anita Bergdahl 

            Jimmy Kristensson 

            Mikael Ejdesör 

            Ulf Grändsjö 

 

Trivselkommitté 

 Nickoline Odin (Sammankallande), Kerstin Grändsjö och Klas Ericsson. 
 Reserv: Samanthe Jensen 
 

Stugvärdar 
 Ulf Grändsjö (sammankallande), Ingemar Bergdahl och Björn Wärngård. 
 Reserv: James Olofsson och Christer Rydebrink 
 

Revisorer 
 Anders Olevik och Jörgen Wollbratt 
 

Valberedningen 
 Ingemar Bergdahl (sammankallande), Kjell Olausson, Jan Kristiansson och Bertil 
 Blomqvist 
 

Medlemmar 2019-12-31 
  364 registrerade medlemmar (386 år 2018) 
 

Styrelsen 
 Har under verksamhetsåret hållit 8 protokollförda sammanträden och har i 
 övrigt kommunicerat via telefon och e-post. Till styrelsens sammanträden har 
 företrädare för trivselkommittén, stugvärdarna och valberedningen inbjudits 
 att deltaga 
 

Kommunikation med medlemmarna 
 Har utgjorts av fyra medlemsutskick samt via vår hemsida, Facebook och  
 e-mail. 
 

Medlemsavgiften 
 För året var 150 SEK 
 
Aktiviteter 
 Har tillkännagivits via 

- Utskick 
- Anslag vid klubbstuga och lokalt 
- Hemsida 
- Facebook 
- E-post 

 

Årsmöte  
 Hölls 2019-05-18 i klubbstugan 
 

Medlemsmöte 
 Hölls 2019-12-19 i klubbstugan 



 

 
Klubbstugan 

Klubbstugan har haft en god beläggning under året, varav kommunens dagliga 
verksamhet har varit vår hyresgäst med 2 dagar i veckan. 
Vi skrev även ett kontrakt med Tanums Kommun åt Hamburgsundskolan för att bedriva 
musikundervisning. Detta kontrakt sträcker sig in i 2020 
Klubbens största investeringar har renovering utav vår uteplats, och investering utav 
nya bänkar. James Olofsson och Christer Rydebrink togs även in som reserver för att 
avlasta. 

 

Genomförda aktiviteter 2019 

• April            - Vårfest med Quiz 

• April               - Valborgsmässofirande 

• Maj    - Årsmöte 

• Juli  - Skärgårds loppis 

• Juli  - Världens vackraste skärgård 

• Juli      - Allsångsafton 

• Oktober  - Höstfest med Lotta Rössvik 

• December  - Medlemsmöte  
 

Korrespondens 
Har genom styrelsen utväxlats med bl.a Västkustens Båtförbund, Kryssarklubben, 
Svenska sjö, Tanums Kommun, sponsorer och samarbetspartner. 

 
Hemsida 

Har hållits uppdaterad och fortsatt blivit utvecklad av Mikael Ejdesör. 
 
Facebook 
 Har hållits uppdaterad utav Jonas Kristensson. 
 
Medlemsregister 
 Har hållits rullande utav Jimmy Kristensson. 
 
Försäkring Svenska Sjö 
 Har Ulf Grändsjö ansvarat för. 
 
Bokningar klubbstugan 
 Har hållits uppdatered utav Jonas Kristensson, Björn Wärngård, Ulf Grändsjö 
 och Ingemar Bergdahl.  James Olofsson har under sista kvartalet börjat att läras 
 upp för att ta över detta ansvar inför år 2020 
 
Medlemsförmåner 

- Tidningen Båtliv. 
- Svenska Sjö ger rabatt för tecknande av båtförsäkring. 
- Svenska Båtunionen ger oss rätt att nyttja deras medlemserbjudande. 
- Västkustens båtförbund ger oss rätt att nyttja deras medlemserbjudande. 
- 10 % rabatt hos dom flesta försäkringsbolag. 
- 15 % rabatt hos Båtutbildning.se. 
- 15% rabatt hos Nordens Skeppshandel. 
- 40 % rabatt hos BoatSecure. 
- Rabatter och erbjudande hos GBM Marin, West Coast Fishing, AMO Ma-

rinservice/Rocad båtar, West coast fishing. 
- Möjlighet att förmånligt hyra vår fina klubbstuga. 
- Trevliga aktiviteter och kurser året om. 



 

Röstsedel 
 
För och efternamn: ____________________________________________________ 

 
Adress: ______________________________________________________________ 

 
Postnummer: _________________________________________________________ 

 
Telefonnummer: ______________________________________________________ 

 

 
Jag har läst igenom Styrelsens förslag gällande förvaltningen utav Väderöarnas 
Båtsällskap verksamhetsåret 2019, och röstar följande: 
 
Ringa in val: 
 
JA  Jag godkänner styrelsens förslag till årsmöte och beviljar styrelsen ansvarsfrihet 
 för den tiden revisionen avser. 
 
NEJ     Jag godkänner inte styrelsens förslag till årsmöte utan önskar att medlemmar 
 kallas till ett årsmöte. 
 
 

 
Underskrift: _________________________________________________________________ 
 
 
Vänligen skicka in denna talong senast 2020-12-01 till: 
 
Väderöarnas Båtsällskap 

C/O Jonas Kristensson 

Monekilsvägen 8, 457 45 Hamburgsund 

 
 
Alternativt maila in ert beslut till Info@vaderoarnasbatsallskap.se 
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