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Kallelse till digitalt extra föreningsstämma med Önnereds Båtlag år 2021 
Kallade är bryggplatsägare 

 
Måndag den 4 januari klockan 18.00 

Stämman hålls i föreningens Klubbhus, Önnereds Hamnväg 20 
 

Denna kallelse går ut till medlemmarna via e-post 
Medlemmar utan e-postadress erhåller kallelsen via brevpost 

 
Extra Föreningsstämman 2021 hålls genom poströstning via hemsida och brevpost 

 
Ärende: Beslut om finansiering genom medlemslån 

 
Hjärtligt välkomna att delta i denna lite speciella föreningsstämma! 

December 2020 Styrelsen, Önnereds Båtlag 
 

Föredragningslista 
 

1. Stämman öppnas 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Val av ordförande för stämman 
4. Val av sekreterare för stämman 
5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
6. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 
7. Motion 
8. Stämman avslutas 
 
 

Bakgrund 
 
Byte av bryggor i hamnen har tydliggjorts efter en livslängd på 40 år och görs främst av säkerhetsskäl 
och även trivsel hos medlemmarna. Behov av muddring i hamnen är uppenbart för ett fullgott 
utnyttjande. Båtlaget har Vattendom på området och därmed skyldighet att upprätthålla vattendjupet. 
 
Vid Extra Föreningsstämma 2019-06-19 beslöts om muddring av inseglingsrännan, mindre muddring 
och renovering av slipen och tilläggsmuddring ytterst A-Brygga samt påbörja bryggbyte. 
 
Finansiering av muddring, byte av den brygga vilken bedöms erfordra skyndsammast åtgärd och 
förbättringar på slipen finansieras genom höjning av båtplatsavgiften och uppta så kallat Båtklubbslån 
i Swedbank till belopp högst 4 Mkr, med en amorteringstid om högst 10 år. 
 
Under vintern 2020/2021 avser Önnereds Båtlag att i samverkan med Wallenstam och Önnereds 
Fiskehamnsförening muddra inseglingsrännan samt påbörja byte av bryggor med start brygga A. 
 
Entreprenörer har utsetts för muddring Göteborgs Dykeriteknik och för bryggbyte SF Pontona. 
Kostnaden uppgår till 4,2 Mkr fördelat på muddring 2 Mkr och Brygga A 2,2 Mkr inklusive rivning och 
deponi av den gamla bryggan.  
 
Båtlaget ansökte om 3,3 Mkr från SBU och övrig finansiering utgörs av egen insats. SBU har beviljat 
borgen den 8 december på endast 1,9 Mkr, vilket avser del i brygga A. Det reducerade beloppet beror 
på nyligen införda restriktioner inom SBU. Låneavtal med Swedbank skall tecknas inom kort. 
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Styrelsens motion 
 
För att kompensera uteblivna banklånet föreslår styrelsen att medel lånas upp från bryggplatsägarna.  
 
Styrelsen föreslår, med stöd av §12 i Önnereds Båtlags stadgar, att varje bryggplatsägare lånar ut 
25% av platsens insatsvärde att inbetalas till föreningen senast 1 mars 2021. Lånet skall vara 
räntefritt. Avi kommer att utsändas på sedvanligt sätt (huvudsakligen mail). 
 
Lånet återbetalas med en 10-del per år med början 2022. Återbetalningen sker genom avdrag från 
finansieringsavgiften som debiteras tillsammans med hamnavgiften under våren.  
 
Vid byte eller försäljning av bryggplats skall återstående lånedel övertas av köparen och utbetalas till 
säljaren tillsammans med insatsen. 
 
Lånebeloppet är  
1:a 3 350 kr 2:a 5 150 kr 3:a 7 200 kr 4:a 10 225 kr 5:a 12 300 kr 
 
Totalt innebär förslaget att 1 884 000 kr lånas upp från bryggplatsägarna. Summan skall bidra förutom 
till muddringen även ombyggnad av slipen, som är planerad till innevarande vinter. 
 
Bryggplatsernas insatsvärde påverkas inte av denna inlåning eftersom det är ett lån, som kommer att 
återbetalas. Insatsvärdet beslutas på årsmötet efter förslag från styrelsen. 
 
 

Formulär för omröstning vid Extra Föreningsmöte 2021 med Önnereds Båtlag 
 
Under mötet kl. 18:00-20:00 är en panel tillgänglig i Klubbstugan för frågor från besökare eller 
telefonförfrågningar. Frågor via e-post mottas till mötesdagen expeditionen@onneredsbatlag.se 
 
Björn Hallin (mötesordf.) 0707-20 88 06 Göran Lundberg (kassör) 0702-11 84 18 
Marita Lager (mötessekr.) 0705-47 35 63 Ingemar Löfving (platsadmin.) 0738-40 70 77 
Magnus Skoglund (muddring) 0708-71 13 68 Claes Wenzelberg (bryggbyte) 0706-27 01 78 
 

 
 
Rösta helst på Båtlagets hemsida. Länk till formuläret finns i välkomstsidans nyhetsruta. Alternativt 
lämnar du formuläret i Klubbstugan på mötestiden eller skicka till Önnereds Båtlag, c/o Marita Lager, 
Silleskärsgatan 8B, 421 59 Västra Frölunda. 


