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Efter mötet bjuds deltagarna på förtäring i Opalkyrkan varför du ombeds att anmäla att du 
kommer senast måndag den 20 mars! 

 
 Logga in i BAS via vår hemsida ”Mina sidor” Båtunionen BAS-K. 
 Välj fliken Kö. 
 Välj Anmälan Föreningsstämma – notera eventuella allergier. 
 Efter bokningen får du bekräftelse via den av dig angivna mailadress. 

 
 
 

 
 

Välkommen till föreningsstämman med Önnereds Båtlag år 2023 
 

Ordinarie föreningsstämma hålls i Opalkyrkan 
Adress: Opaltorget 7, 421 64 Västra Frölunda 

 
Måndag den 27 mars klockan 18:00 

 
Denna kallelse går ut till medlemmarna via e-post 

Medlemmar utan e-postadress erhåller kallelsen via brevpost 
 

Hjärtligt välkomna! 

Önnered den 6 Mars 2023 

Styrelsen, Önnereds Båtlag 

 
Denna kallelse innehåller endast de frågor för behandling som anges i stadgarna 
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Föredragningslista 
 

1. Föreningsstämman öppnas 
2. Val av ordförande vid stämman. 
3. Val av sekreterare vid stämman. 
4. Fastställande av röstlängd. 
5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare. 
6. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst. 
7. Föredragning av förvaltningsberättelse, balansräkning och revisionsberättelse samt fråga om 

balansräkningens och resultaträkningens fastställande. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
9. Fastställande av budget, årsavgifter samt verksamhetsplan för kommande år. 
10. Övriga ärenden som i fastställd ordning hänskjutits till stämman. 
11. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av 

styrelseordförande. 
12. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleant. 
13. Tillsättande av valberedning 
14. Övriga frågor 
15. Föreningsstämman avslutas 
 
 

Valberedningens förslag till styrelse, styrelsesuppleanter, revisorer och  
revisorssuppleant 2023 för Önnereds Båtlag 
 
STYRELSE 
 
Ordinarie: Marita Lager (ordförande) Kvarstår 1 år 
 Ingemar Löfving Kvarstår 1 år 
 Björn Johansson Kvarstår 1 år 
 Gunilla Adamsson Omval 2 år 
 Per-Axel Carlsson Omval 2 år  
 Peter Ahlstedt Nyval 2 år 
 Hans Lippens Nyval 2 år 
 
Suppleant: Daniel Stigendahl Omval 1 år 
 Anna Hallin Nyval 1 år 
 Ola Attman Nyval 1 år 
 
REVISORER 
 
Ordinarie: Per Åke Andréasson Omval 1 år 
 Eskil Jonasson Nyval 1 år 
 
Suppleant: Jonny Premmert Nyval 1 år 
 
 
VALBEREDNING 2022 C-G Hjort (sammankallande) 
 Ida Wahlqvist 
 Anders Hedlund 
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Förvaltningsberättelse för året 2022 
 

Ännu har ett år hastat iväg. Sommaren kom i juni med värme och Båtlagets midsommarfirande på 
hamnplan blev en succé. Flera hundra, vuxna och barn hittade tillbaka till vårt traditionella firande. 
Styrelsen kommer att göra allt för att kunna bevara detta midsommarfirande. 
 
Julimånaden innebar mer blandat väder på Västkusten. Ostkusten däremot fick tropisk sommar med 
dryga 37 gr C. Värmen bestod långt in i augusti vilket bidrog till en lång och händelserik båtsommar. 
 
Styrelsen har haft 12 styrelsemöten under året samt ordinarie föreningsstämma. 
 
Utöver det löpande arbetet har följande arbeten genomförts: 
 
Projekt B-bryggan: 

 Den gamla bryggan revs under november/december månad 2021.  

 Leverans av B-bryggan februari 2022. 

 Installation av y-bommar, el- och vatten under februari/mars månad 2022. 

 Projekt B-brygga klart före planerad sluttid 31 mars 2022 
 
Efter att föreningsstämman 2022 godkänt den planerade finansieringen av bryggbyte C och D 
påbörjades den sista delen av projektet Bryggbyte. I november revs de gamla bryggorna. 
 
Tag-projektet fortlöper. Nu sker en uppdatering av ”gamla” lås till online läsare, för att slippa 
batterihanteringen. 
 
En övergång till Båtunionens program BAS har påbörjats. Alla personuppgifter, båtuppgifter, 
anmälningssystem för hyra/hyra ut, köpa/sälja, arbetsdagar, sjösättning/upptagning mm kommer att 
hanteras i det nya systemet. Hemsidan kommer även i fortsättningen att vara en av styrelsens 
informationskanaler till medlemmarna. 
 
Styrelsen har också under året arbetat med att uppdatera, omorganisera de nuvarande stadgarna. 
Beslut om dessa kommer att fattas på årets föreningsstämma. Parallellt med stadgearbetet görs en 
anpassning och uppdatering av Handboken. Avsikten är att Båtlagets styrdokument, Stadgar, 
Allmänna Villkoren och Handboken ska harmoniera och vara helt samstämmiga. 
 
Båtlaget har alltid haft en kollektiv tanke i sitt arbete. Detta kan vi säga lönade sig då de flesta av 
föreningarna i Önnered gick samman för att reagera/agera mot de byggnadsförslag som Göteborgs 
kommun Fastighetskontoret presenterade. Föreningen Bevara Önnered bildades och tog på sig rollen 
som samverkans- och samarbetsorgan för samtliga föreningar i området. Nu är dessa byggplaner 
nedlagda. Men osvuret är bäst och med tanke på kommunens nya organisation och ändrade 
majoriteter/politiker i dessa nämnder måste Båtlaget, tillsammans med övriga, vara beredda på att nya 
förslag kan komma. 
   
Liksom tidigare uppmuntrar jag er medlemmar att i större omfattning engagera er i föreningens arbete, 
mer eller mindre, allt är välkommet! 
 
Vi har en unik plats för vår verksamhet och styrelsen är övertygad om att ni alla önskar att Båtlaget 
kan bevara, vårda och utveckla föreningens arbete under lång tid framöver. 
 
Till sist vill jag tacka styrelsen och funktionärer för deras arbetsinsatser under 2022. 
 
Marita Lager 
Ordförande 
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Ekonomisk redovisning räkenskapsåret 2022 
 
 

 

Årsredovisning 2022  
 
Årsredovisning 2022 kan hämtas i sin helhet från 
https://onneredsbatlag.se/wp-content/uploads/2023/03/info_Arsredovisning_2022.pdf 
 
  

https://onneredsbatlag.se/wp-content/uploads/2023/03/info_Arsredovisning_2022.pdf
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Styrelsens förslag till priser och avgifter 2023 (priser och avgifter inkluderar 25 % moms) 

Siffror inom parentes avser priserna 2022 och ökad insats i kolumn ”Insats”* 
 
Styrelsen förslag till priser och avgifter 2023 (priser och avgifter inkluderar 25% moms) 
Siffror inom parentes avser priserna 2022 och ökad insats i kolumn ”Insats” 
 
Hamnen 

Båtplats 
Storlek 

Insats 
Värde vid köp/försäljning 

Hamnavgift Finansieringsavgift Hyresavgift 
För icke 
platsägare 

1 22 550 kr (16 750 kr) 2 300 kr 2 080 kr 4 900 kr 

2 34 550 kr (25 570 kr) 2 880 kr 2 600 kr 6 200 kr 

3 48 400 kr (36 000 kr) 3 160 kr 2 860 kr 6 800 kr 

4 68 525 kr (51 125 kr) 3 740 kr 3 380 kr 7 950 kr 

5 82 500 kr (61 500 kr) 4 300 kr 3 900 kr 9 150 kr 

Finansieringsavgift erläggs alltid av platsägaren även om platsen hyrs ut. 
 

Medlemsavgift 500 kr 

Anmälningsavgift ny medlem 150 kr 

Kajak plats i skjul år 1 500 kr 

Vinter uppläggning hamnplan utan ”trailer” 
båtstorlek 5,5 m * 2,0 m 

1 500 kr 

Vinter uppläggning hamnplan med ”trailer” 
båtstorlek 5,5 m * 2,0 m 

2 200 kr 

Sen upptagning från sjön (efter 31 oktober) 300 kr/vk max 4 v därefter vinterplats i sjön 

Sen sjösättning från hamnplan (efter 15 maj) 300 kr/vk max 4 v därefter flyttas båt till annan plats på 
ägarens bekostnad 

Jolleplats maj-oktober 500 kr 

Vinter plats i sjön exklusive el 100% hamnavgift 

Påminnelseavgift 200 kr plus 10% rta 

Utebliven närvaro vid arbetsdag 1 000 kr 

Utebliven närvaro vid vakt 1 500 kr 

Hyra av klubbstuga exkl. tält 500 kr per pass eller 1 000kr per dag 

Tält  600 kr per påbörjat dygn 

Klubbvimpel 150 kr 

Båtar som är större än 5,5 m * 2,0 m hänvisas till Sjöbacka.  
 
Sjöbacka 

Uppläggningsplats 
storlek 

Insats 
Värde vid 
köp/försäljning 

Arrende Lyftavgift 
2023års prisnivå 
Med lastbil < 6 ton 

 Platsavgift  
Inkl. miljö, El, Va 
reparationer mm 

Hyresavgift 

2 på trailer  2 118 kr ------- 1 793 kr 4 500 kr  

2 på ”bockar, vagga” 3 000 kr 2 118 kr 1 800 kr 1 793 kr 4 695 kr 

3 3 700 kr 2 375 kr 2 240 kr 1 793 kr 5 010 kr 

4 4 350 kr 2 645 kr 2 410 kr 1 793 kr 5 330 kr 

5 5 100 kr 3 020 kr 2 610 kr 1 793 kr 5 780 kr 

Nyckel till bom som ej återlämnas debiteras med 1 000kr. Segelbåtstillägg 200 kr med tillgång till kran och 
förvaring. Priset 2 på trailer ingår kostnaden för trailer med sommarförvaring. 
Båtar över 6 ton och storlek över 11m * 3,75m lyft kostnader ca 4 000kr plus plats tillägg 37 kr/ m2. 
Lyftavgift är beräknad på 2022 års kostnader. 
 
Sjöbodar 

Insats värde vid köp/försäljning Avgift 

19 000 kr 1 115 kr 
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Styrelsens förslag till budget för 2023 
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Verksamhetsplan 2023 
 
De två gångna åren har präglats av stora investeringar i form av bryggbyten i hamnen 
Kommande verksamhetsår kommer dessa investeringar att avslutas i och med att brygga C och D-E 
byts ut. Vårt arbete kommer inriktas på att genomföra rutiner för att på bästa sätt vårda och skydda 
dessa investeringar. 
 
Vår bedömning är att Båtlaget skall avvakta några år med ytterligare investeringar och först bedöma 
hur den ekonomiska situationen utvecklas och därmed kostnader för medlemmarna. Året 2023 
kommer därför att präglas av att säkerställa och avsluta de arbeten som redan pågår.  
 
Det som kommer att genomföras under 2023 är märkningen av alla båtar i hamnen. Styrelsen har 
under 2022 informerat om detta i Båtlagsnytt. En genomgång har gjorts av klubbstugans behov av 
renovering. Målning, byte av fönster och rengöring av tak till en kostnad av c:a 120 000 kr. Detta 
underhåll bedöms kunna genomföras år 2026 - 2027. 
 
En genomlysning har även gjorts av Sjöbacka. Det höga arrendet renderar höga kostnader samtidigt 
som båtägare får betala sina faktiska lyftkostnader. På Sjöbacka finns, på sikt, behov av förnyelse av 
mastkran och förstärkning av kaj/brygga, nytt mastskjul mm. Dessa investeringar kommer inte att 
göras innan Båtlaget får klarhet från kommunen om möjligheten att förändra/minska arrendet samt att 
få ett arrende som sträcker sig längre än de två år som nu gäller. Båtlaget behöver säkrare/tryggare 
avtal. Förutom ett ändrat arrendeavtal kommer styrelsen att gå igenom fördelning av samtliga 
kostnader och se över möjligheter att minska sjösättnings- och upptagningskostnader. 
 
Under 2022 har Båtlaget initierat samtal med Sjöscouterna för att få till ett uppdaterat avtal om deras 
användning av Båtlagets resurser på Sjöbacka. Samtalen fortsätter under 2023. 
 
Styrelsens plan, idag, är att försöka amortera av lånet hos Swedbank i något högre takt än planerat för 
att minska våra ränteutgifter. Avslutning av B-bryggans leasing och inlösen av Swedbank lånet skulle 
då kunna förverkligas senast hösten 2028. 
 
/Styrelsen 
 

Framställan från styrelsen och Motioner till Önnereds Båtlags 
föreningsstämma 2023 
 
Framställan från styrelsen: Nya Stadgar 2023 
Styrelsen har arbetat igenom och uppdaterat föreningens stadgar. Den enda formella ändring som 
styrelsen föreslår är en delegering av beslutsfunktion från föreningsstämman till styrelsen, vad gäller 
uteslutning av medlem ur föreningen. Erfarenheten har visat att den nuvarande rutinen innebär lång 
handläggningstid (c:a 1,5 år) och är alltför tidskrävande. De nya Stadgarna kan ses i sin helhet på 
https://onneredsbatlag.se/arkiv/Stadgar_2023_beslutsex.pdf 
 
Styrelsen föreslår stämman att: 
Godkänna de uppdaterade Stadgarna för Önnereds Båtlag. 
 
Motion från föreningsstämma 2022: Företräde till att hyra plats vid Önnereds Båtlags bryggor 
Medlem med köpt vinterförvaringsplats på Sjöbacka äger företräde till att hyra plats vid Önnereds 
Båtlags bryggor. 
Petra Björk Bäckelin (1561) 
 
Styrelsens återremitterade yttrande över motionen 
Styrelsen föreslår, som motionären skriver, att ägare av ”Sjöbackaplats” får förtur till att hyra sommar 
plats i hamnen. Styrelsen föreslår att det även ska ge ägare av ”Bryggplats” i hamnen förtur att hyra 
uppläggningsplats på Sjöbacka. Styrelsen tror att dessa ändringar ökar medlemskänslan i föreningen. 
 

https://onneredsbatlag.se/arkiv/Stadgar_2023_beslutsex.pdf

