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Årsmöte i Önnereds Båtlag 2021 
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Föredragningslista samt valberedningens förslag 1-2 
Verksamhetsberättelse för år 2020 2 
Ekonomisk redovisning, räkenskapsåret 2020 3 
Styrelsens förslag till priser och avgifter år 2021 4 
Styrelsens förslag till budget för 2021 5 
Årets arbetsdagar för hamnen, sjöbodarna och Sjöbacka 5-6 
Motioner och förslag från styrelsen 6 
Formulär för omröstning vid årsmöte 2021 7-8 
 
 

 
 
 

Föredragningslista 
Föredragningslistan skall läsas tillsammans med formulär poströstning vid årsmöte 2021 
 
1. Årsmötet öppnas 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Val av ordförande för årsmötet 
4. Val av sekreterare för årsmötet 
5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
6. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 
7. Föredragning av verksamhetsberättelse, balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelse 

samt fråga om balansräkningens och resultaträkningens fastställande. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Motioner 
10. Fastställande av insatser, budget och årsavgift 
11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleant 
12. Tillsättande av valberedning 
13. Information om planerad verksamhet 2019 
14. Övriga frågor 
15. Årsmötet avslutas 
  

 
Kallelse till digitalt årsmöte för Önnereds Båtlag år 2021 

 
Ordinarie allmänt årsmöte hålls i föreningens Klubbhus 

Adress: Önnereds Hamnväg 20 
 

måndag den 29 mars klockan 18.00 
 

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

 
Årsmötet 2021 hålls genom poströstning via hemsida och brevpost 

 
Hjärtligt välkomna att delta i detta, även i år, lite speciella årsmöte! 

 
Mars 2021 

Styrelsen, Önnereds Båtlag 

 
Denna kallelse innehåller endast de föredragningar vilka avses att beslutas 
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Valberedningens förslag till styrelse, styrelsesuppleanter, revisorer och  
revisorssuppleant 2021 för Önnereds Båtlag 
 
STYRELSE 
Ordinarie: 
Marita Lager (ordförande) vald 2020 – 2021 Fyllnadsval 2021 
Magnus Skoglund vald 2020 – 2021 Kvarstår 
Ingemar Löfving vald 2020 – 2021 Kvarstår 
Claes Wenzelberg  Omval 2021-2022                 
Per-Axel Carlsson  Omval 2021-2022                  
 
Suppleant: 
Peter Almgren  Omval 2021 
Björn Johansson efter Ove Björklund Nyval 2021 
Christer Johansson  Nyval 2021 
 
REVISORER 
Ordinarie: 
Åse Kopp Johansson sammankallande Omval 2021 
Per Åke Andréasson   Omval 2021 
 
Suppleant: 
Eskil Jonasson  Omval 2021 
 
VALBEREDNING 
C-G Hjort sammankallande Omval 2021 
 
 

Verksamhetsberättelse för året 2020 

 
Året 2020 kommer vi länge att minnas som ett av de märkligaste. I våras var det väl inte många som 
trodde att vi i mars 2021 skulle leva på ett annorlunda sätt för att bidra till begränsning av pandemin. 
 
Sommaren kom tidigt, gjorde uppehåll och återkom för att stanna långt in på hösten. Mitt i sommaren 
fick vi möjlighet att besöka Danmark. Trots allt blev det en paus vad gäller alla begränsningar. Vi 
kunde umgås utomhus, gå ut med båten, lägga till i en naturhamn utan att bryta mot ”avståndsregeln”. 
 
Även för styrelsen har 2020 blivit annorlunda. Istället för ”vanliga styrelsemöten” har det varit digitala 
möten. Även årets årsmöte skedde digitalt. Dessa begränsningar till personliga möten o dialoger har 
absolut försvårat styrelsens arbete och tvingat fram nya arbetssätt. Styrelsen har varit reducerad med 
tre personer vilket ställt mycket stora krav på de återstående medlemmarna. 
 
Styrelsen har haft 13 styrelsemöten förutom årsmötet. Förutom det löpande arbetet har följande gjorts: 
 

 Renovering av vaktlokalen 

 Inre duschutrymmet revs - inga vattenskador 

 AV-utrustning i klubbstugan 

 Ny hemsida - fler publiceringar - mer transparens 

 Ny stugvärd, storstäd, köksmateriel, infopärm 

 Storstädning på hamnplan - 2 containrar fyllda 

 Uppdatering av gamla avtal och ”icke” avtal 

 Renovering av elsystem på Sjöbacka 

 Förstärkning av kaj på Sjöbacka 

 En del av muddringen gjordes vid slipen 
 
Det stora arbetet har varit projektering av muddring, bryggbyte, offerter, avtal. Nu är arbetet igång! 
 
Undertecknad vill tacka styrelsen och funktionärer för deras arbetsinsatser under 2020. Ett varmt tack 
även till våra ”seniormedlemmar” som generöst delar med sig av sin erfarenhet o kunskap! 
 
Men ska vår förening klara av de kommande åren med flera stora projekt så krävs att fler medlemmar 
blir aktiva och tar ansvar. Detta kan ske i styrelsen men även i arbetsgrupper utanför.  
 
Marita Lager 
tf. Ordförande 



Önnereds Båtlag • Önnereds Hamnväg 20 • 421 57 Västra Frölunda 

http://www.onneredsbatlag.se • info@onneredsbatlag.se 

   

  3/8 

 

BåtlagsNytt 
Informationsblad till föreningens medlemmar mars 2021 

 

Ekonomisk redovisning, räkenskapsåret 2020  
 

 
 
 

Årsredovisning 2020  
 
Årsredovisning 2020 kan hämtas i sin helhet från hemsidan. 
https://asp.onneredsbatlag.se/utskick/Arsredovisning_2020.pdf 

https://asp.onneredsbatlag.se/utskick/Arsredovisning_2020.pdf
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Styrelsens förslag till priser och avgifter 2021 (priser och avgifter inkluderar 25 % moms) 

Siffror inom parentes avser priserna 2020. Se tilläggsupplysningar not 1. 

 
Hamnen 

Båtplats 
Storlek 

Insats 
värde vid köp/försäljning 

Hamnavgift 
Inkl. miljö, arrende,  

underhåll, ersättning 

Extra Hamnavgift 
Enl. stämmobeslut 190627 

(för platsägare) 

Hyresavgift 
Hamnavgift + 10% av 
insatsens värde + 700 

1 13 400 kr 1 300 kr (1 200 kr)  1 500 kr 3 340 kr (2 540 kr) 

2 20 600 kr 1 400 kr (1 300 kr) 1 625 kr 4 160 kr (3 360 kr) 

3 28 800 kr 1 550 kr (1 450 kr)  1 813 kr 5 130 kr (4 330 kr) 

4 40 900 kr 1 700 kr (1 600 kr) 2 000 kr 6 490 kr (5 690 kr) 

5 49 200 kr 1 850 kr (1 750 kr)  2 188 kr 7 470 kr (6 670 kr) 

Extra Hamnavgift erläggs av platsägare även om platsen hyrs ut. 

 

INTRESSEANMÄLNINGAR 2021 

Storlek 1 2 3 4 5 Summa: 

Sälja 3 1 2 1  7 

Köpa 37     37 

Byta till  8 6 9 13 36 

Högsta M-nr för köpta platser 1285 609 898 89 710  

Flest år i byteskön  6 14 15 15  

Hyra 42 29 15 18 6 110 

Hyra ut (varav 18 hyr) 26 5 11 8 4 54 
Högsta M-nr för hyra platser 1576 1124 1475 1391 1496  

 
 Bryggplatsägare Bryggplatshyrare Övriga medlemmar 

Års/medlemsavgift 300 kr 300 kr 300 kr 

Anmälningsavgift ny medlem   150 kr 

Uppläggningsplats hamnplan 800 kr (700 kr) 800 kr (700 kr) 1 200 kr (1 100 kr) 

Sen upptagning från sjön 
(efter 31 oktober) 

200 kr  
/påbörjad vecka 

200 kr  
/påbörjad vecka 

 

Sen sjösättning från hamnplan 
(efter 15 maj) 

200 kr  
/påbörjad vecka 

200 kr  
/påbörjad vecka 

200 kr  
/påbörjad vecka 

Jolleplats 500 kr 500 kr  

Vinterplats i sjön (1/11-31/3) 100 % hamnavgift 100 % hamnavgift  

- boende i båten 400 kr/mån 400 kr/mån  

Påminnelseavgift 100 kr 100 kr 100 kr 

Utebliven närvaro vid arbetsdag 1 000 kr   

Utebliven närvaro vid vakt 1 500 kr 1 500 kr  

Klubbvimpel 150 kr 150 kr 150 kr 

Hyra av klubbstuga Halvdag 500 kr 
Heldag 800 kr 

Halvdag 500 kr 
Heldag 800 kr 

 

- med tält 1 200 kr heldag 1 200 kr heldag  

Elförbrukning för vinterplats i sjön debiteras till 1:20kr/kWh med avläsning på separata mätare. 

 
Sjöbacka 

Uppläggningsplats 
Storlek 

Insats 
värde vid 

köp/försäljning 

Platsavgift 19-20  
Inkl. miljö, arrende,  

underhåll, ersättning 

Lyftavgift c:a 
Varierar efter 
planerat utfall  

Hyresavgift 
Platsavgift + 15% 

av insatsens värde 

Mastavgift 

2 3 000 kr 2 375 kr 1 700 kr 2 825 kr 125 kr 

3 3 700 kr 2 900 kr 2 030 kr 3 455 kr 125 kr 

4 4 350 kr 3 275 kr 2 200 kr 3 928 kr 125 kr 

5 5 100 kr 3 800 kr 2 400-5 000 kr 4 565 kr 125 kr 

Nyckel till bom som ej återlämnas debiteras med 1000 kr. 
Kostnad och tid för tillfälligt lyft/sjösättning enligt särskild överenskommelse Håkan Holm. 
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Sjöbodar 

Alla sjöbodar är 
av samma typ 

Insatsens värde vid köp/försäljning Avgift för sjöbod 

Sjöbod 19 000 kr 1 000 kr 

 
 

Styrelsens förslag till budget för 2021 
 

 
 

Årets arbetsdagar för hamnen, sjöbodarna och Sjöbacka 
 
Hamnen 

 VÅR HÖST 

Datum 7, 14, 24 april 6, 13, 23 oktober 

Bryggplatsnummer A0, A00-A37, D02-D16, D33-D77, DA2, E02-E04 

 
Sjöbodar 

Inga arbetsdagar är inplanerade för 2021! 
 

Är du förhindrad att delta på din arbetsdag så ring i god tid till arbetsledaren för arbetsdagen. 
(arbetsledaren kommer att redovisas på hemsidan innan arbetsdagen). 
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Sjöbacka 

VÅR  HÖST 

Aktivitet Datum  Aktivitet Datum 

Sjösättning 8, 9, 22, 28 apr, 6, 7 maj  Upptagning September-oktober 

Arbetsdag 10 maj  Arbetsdag Mitten september 

Arbetet består av städning, underhållsarbete, placering av vaggor, pallningsvirke m.m. 
 
 

Övrig information 
 
Om kommande projekt 
När muddring och nya A-bryggan är på plats är det dags att se fram emot nästa stora projekt. Det 
handlar om de tre återstående bryggorna. För tillstånd att göra detta krävs en ansökan till Mark o 
Miljödomstolen i Vänersborg. En tidskrävande process på minst ett år. 
 
Styrelsens tanke, idag, är att alla bryggorna skall byts ut samtidigt. Det blir ekonomiskt fördelaktigt 
med tanke på etableringskostnader och samtliga är i stort behov av förnyelse. Det gångna året har 
visat att en ideell förening, utan säkerhet, inte har särskilt stora möjligheter att på öppna marknaden 
låna till en rimlig kostnad. Återstår alltså att lösa finansieringsfrågan. 
 
Nyckelbrickor 
Abonnemangsperioden för nyckelbrickor är 1 år med årlig förnyelse senast den 15 maj om fortsatt 
behörighet. Förnyelsen sker genom att omaktivera nyckelbrickan på läsaren vid klubbstugans entré. 
 
Viktig information om Båtuppgifter och Båtstorlek i hamnen och på Sjöbacka 
Om du inte uppgivit båtuppgifter eller bytt båt är du skyldig att meddela detta. Ändra uppgifterna i din 
profil på hemsidan, skicka ett mejl till expeditionen@onneredsbatlag.se eller ring 0731-56 04 40. 
 
Byte av A-bryggan, lägesuppdatering 
A-bryggan är planerad att vara på plats 31/3 om vi inte råkar ut för förseningar. Rekommendation till 
alla på A-bryggan är att avvakta sjösättning och planera för att ha den tidigast två veckor in på april. 
 
Det brister i det egna ansvaret kring båtplatser och båtstorlek mot vad hamnen tillhandahåller! 
Detta gör att vi under säsongen 2021 kommer se över vad som ligger på platserna. Se till att hålla 
båtarna efter de storlekar vi tillhandahåller. 
 
Behövs större eller mindre båtplats ansök vid bytestillfällen vi har eller hyr plats av rätt storlek till din 
båt. Maximal båtstorlek/plats: 

1: 5,5 x 2 m, 2: 6,5 x 2,5 m, 3: 8,5 x 2,75 m, 4: 9,5 x 3,25 m, 5: 11,0 x 3,75 m 
 
Viktig information Arbetsdagarna 
Notera att för varje arbetsdag utses 2 arbetsledare som instrueras om de åtgärder som skall utföras. 
 
 

Motioner till Önnereds Båtlags årsmöte 2021 
 
Motion nr 1: Styrelsens förslag Val av ordförande 
Önnereds Båtlag stadgar 2015 §5 tredje meningen ”Ordförande och två ordinarie ledamöter väljes...” 
ändras att lyda ”Två ordinarie ledamöter och i förekommande fall ordförande väljes…” 
 
Önnereds Båtlag stadgar 2015 §8 punkt 10 föregås av punkt lydande ”Beslut om stämman skall utse 
styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande”. 
 
 

Tilläggsupplysningar 
 
Not 1: Styrelsens förslag till priser och avgifter 2021 
Hamnavgiften har ökats med 100 kr för att täcka de verkliga kostnaderna för miljöhanteringen. 
Hyresavgiften har ökats med 700 kr för hyrare att delta i finansiering av nya bryggor och muddring.  

mailto:expeditionen@onneredsbatlag.se
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Formulär för omröstning vid årsmöte 2021 med Önnereds Båtlag 
 
Under årsmötet kl. 18.00-20.00 är en panel tillgänglig i Klubbstugan för frågor från besökare eller 
telefonförfrågningar. Frågor via e-post mottas till årsmötesdagen 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 
 
Med stöd av lagen om fortsatt giltighet av lagen (SFS 2020:198) om tillfälligt undantag att underlätta 
genomförandet av föreningsstämma SFS 2020:1154 utdelas formuläret för omröstning via brevpost. 
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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. 


