
Protokoll från Vårmöte den 22 mars 2016

1. Mötets öppnande
BSS ordförande Daniel Johansson hälsade alla närvarande, 32 st, välkomna och förklarade 
mötet öppnat.

2. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Daniel Johansson

3. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Per-Olof Rudenäs

4. Mötets utlysande
Vårmötet ansågs vederbörligen utlyst via utskick.

5. Fastställande av dagordning
Förslaget till dagordning fastställdes.

6. Val av justeringsmän tillika rösträknare för mötet
Tage Åberg och Mats H Johansson utsågs till justeringsmän och rösträknare.

7. Utdelning av förtjänsttecken

Medlem Förtjänsttecken Närv. Notering

Hans Andersson
Lo Arvefors
Christina Berger
Gudrun Dagberg
Mikael Eriksson
Roy Kannerstål
Joakim Langner
Annika Lindell
Göran Andersson
Calle Hellström

Silvermärke
Silvermärke
Silvermärke
Silvermärke
Silvermärke
Silvermärke
Silvermärke
Silvermärke
Guldmärke
Standert

Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Medlem i 25 år
Medlem i 25 år
Medlem i 25 år
Medlem i 25 år
Medlem i 25 år
Medlem i 25 år
Medlem i 25 år
Medlem i 25 år
Stora insatser inom BSS
Stora insatder inom Fastighet

8. Korta rapporter från sektionerna / Presentation av Verksamhetsberättelse för 2015
Verksamhetsberättelsen hade skickats ut till e-postinnehavarna före mötet. Tillfälle till 
frågor lämnades.

De olika sektionernas verksamheter år 2015 redovisades kortfattat av Pelle Klinga 
(Juniorsektionen och Fastighet), Roy Kannerstål (Snedskär), Stefan Bräutigam (Varv) och 
Olle Tjernberg (Kappsegling)



9. Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2015
 Resultat- och balansräkningen redovisades av kassören Stefan Nyström.
 Vårmötet godkände “Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2015

10. Revisionsberättelse för 2015
Revisorernas revisionsberättelse tillstyrkte att styrelsen och ordföranden beviljades 
ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen, som lästes upp av Bengt Anzén, bifogas protokollet.

11. Ansvarsfrihet för 2015 års styrelse
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

12. Lindös framtid
Daniel Johansson informerade först om historiken. Frågan om Lindös framtid kom upp ca 
2010. Utifrån kommunens planer för Lindö var utgångspunkten då att BSS och NSK skulle 
samlokaliseras på NSK´s arrendetomt. - Denna plan lades på is. På senhösten 2015 ställde 
kommunen ut en ny detaljplan för östra delen av hamnområdet inklusive NSK´s 
klubbområde.
- efter presentation vid höstmötet 2015 lämnade BSS 2015-11-30 synpunkter på den 
utställda detaljplanen. Som främsta invändning framfördes att ytan för båtsport enligt planen
blir allt för liten vid en eventuell framtida samlokalisering av segelsällskapen enligt tidigare 
diskussioner. Detta p.g.a. av att en del av nuvarande yta för NSK enligt detaljplanen ska 
användas för en ny väg och bebyggelse med hus med 3-4 våningar. 
- när kommunen inte hört av sig om våra synpunkter vid årsskiftet kontaktade vi kommunen 
- vi fick till ett bra möte med bl.a. ordföranden i stadsbyggnadsnämnden Kicki Liljeblad och
handläggarna för Lindöområdet. Det beslutades att fortsätta diskussionerna 
förutsättningslöst med de berörda klubbarna BSS, NSK och BKK för att finna en lämplig 
utformning av området för båt- och kanotsport. Från BSS har Pelle Klinga, Daniel 
Johansson och Mats Johansson deltagit vid detta och följande möten.
- vid senare möten har en framtida samlokalisering av segelklubbarna på BSS-området 
diskuterats. Förutom att kvarvarande yta på nuvarande NSK område blir för liten så finns 
det även andra skäl för en sådan lokalisering; Kostnaden blir lägre, förutsättningarna för 
säker hantering angående nybörjare i segeljollar och kanoter är bäst nedanför BSS område 
eftersom det blivit mycket stor fri yta där sedan bryggan flyttades. Dessutom blir 
hamnkontor, restaurant m.m. kvar i västra delen av hamnen. 
- kommunen jobbar för att få detaljplanen för östra Lindö fastställd i kommunfullmäktige i 
juni. Men eventuellt kommer man att undanta det område som i planen är markerat som 
område för båtsport (större delen av NSK:s nuvarande yta) för att kunna behandlas hela 
båtsportområdet i ett sammanhang senare.  
- diskussionerna mellan kommunen och båtklubbarna kommer att fortsätta under våren med 
ambitionen att få fram ett skriftligt avtal om framtiden. Eftersom det finns en gällande 
detaljplan för klubbarnas nuvarande område är det inte nödvändigt med en 
detaljplaneändring för att få till ett sådant avtal.

Frågor ställdes och synpunkter lämnades av medlemmar bl.a. kring eventuellt framtida 
samgående med NSK samt uppläggning av båtar på området.  

13. Vindkraft Marviken
Daniel Johansson informerade om de planer som finns på en vindkraftpark utanför Marviken
och om yttranden som lämnats till Mark- och miljödomstolen 
- ansökan avser 14st vindkraftverk utanför Marviken
- många kritiska yttranden har lämnats in från föreningar och organisationer. BSS har lämnat
eget yttrande men också haft samråd med Norrköpings båtråd och Östergötlands båtförbund 
om de yttranden som sedan lämnats därifrån.
- i BSS yttrande framhålls att vi kraftigt motsätter oss all etablering av vindkraftverk på ett 
sätt som innebär begränsning av nyttjandet av nuvarande farleder. Detta gäller inte bara vid 
utbyggd vindkraftpark utan även under byggskedet. Även i övrigt finner BSS att den tänkta 
vindkraftparken innebär en stor olägenhet för friluftslivet i området. 
- I BSS yttrande framförs också kritik mot otydliga, vilseledande och i vissa fall helt 
felaktiga skrivningar i ansökan, bl.a. gällande påverkan på sjötrafiken under byggtiden och 
senare, vindkraftverkens placering i förhållande till farlederna, fyrbelysning samt antal 



14.

passerande båtar. 
- Sjöfartsverket och Transportstyrelsen har lämnat kritiska synpunkter medan Norrköpings 
kommun tillstyrkt etableringen. 

Frågor ställdes och synpunkter ställdes och lämnades av medlemmar bl.a. om 
vindkraftverkens, placering, höjd (max 190 m) samt påverkan på omgivningen och 
friluftsaktiviteter.

Övriga frågor
Inga övriga frågor noterades

15. Mötets avslutande
Mötesordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade Vårmötet för 
avslutat.

Bilagor:
 Verksamhetsberättelse för 2015
 Sammanställning av resultat för år 2015
 Revisionsberättelse

Per-Olof Rudenäs

Sekreterare vid Vårmötet

Justeras:

Daniel Johansson      Tage Åberg        Mats H Johansson

Mötesordförande                              Justeringsman                     Justeringsman
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