
Protokoll från Vårmöte den 30 mars 2021 via Zoom

1. Mötets öppnande
BSS ordförande Anna Bergqvist hälsade alla Zoom-närvarande 20 st, välkomna och 
förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Anna Bergqvist

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 med några tillkommande punkter under Övriga frågor.

6. Val av justeringsmän för mötet
Anna Geidne och Owe Kågesten utsågs till justeringsmän.

7. Korta rapporter från sektionerna / Presentation av verksamhetsberättelse för 2020
Verksamhetsberättelsen hade skickats ut till e-postinnehavarna före mötet. De olika 
sektionernas verksamheter år 2020 och lite om verksamhetsinriktningen 2021 redovisades 
kortfattat av de sektionsordförande som var närvarande.

8 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2020 samt förslag till 
bokslutsdisposition 
Resultat- och balansräkningen samt förslaget till bokslutsdisposition redovisades av 
kassören Stefan Nyström. Se bifogade dokument.

9. Revisionsberättelse för 2020
Revisorernas revisionsberättelse tillstyrkte att styrelsen och ordföranden beviljades 
ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen bifogas protokollet.

10. Ansvarsfrihet för 2020 års styrelse samt godkännande av resultat- och balansräkning 
för verksamhetsåret 2020 samt förslaget till bokslutsdisposition 
 Mötet beviljade styrelsen och ordföranden ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
 Mötet godkände resultat- och balansräkningen för 2020 samt förslaget till 

bokslutsdisposition.

11. V/A-frågan på Snedskär
 Mats H Johansson presenterade styrelsens förslag. Se bifogade dokument
 Stefan Nyström presenterade kalkylen för genomförandet. Se bifogade dokument.
Beslut:
 Vårmötet godkände förslaget

12. Lindös framtid (utdrag ur Verksamhetsberättelsen 2020)
Arbetet kring framtiden för båtklubbsområdet på Lindö tillsammans med kommunen samt 
Norrköpings segelklubb (NSK) och Bråvikens kanotklubb (BKK) har varit mycket begränsat
under 2020. Det är fortfarande oklart vad kommunen vill rent konkret för området och när 
man ser behov av förändring förutom den fastställda detaljplanen i östra delen av området 



som inkräktar en del på NSK nuvarande område och där byggnationen som påbörjades 2019 
fortsatt 2020. En konsekvens av de pågående arbetena är att gångvägen längs vattnet stängts 
av vid NSK och den avstängningen blir kvar även sommaren 2021. Relativt stora insatser 
görs för att skapa en trevlig miljö för promenader, bad m.m. längs vattnet öster om södra 
hamnpiren. Bråviksvägen rustas upp och kommunen har under 2020 anlagt en gång-och 
cykelbana mellan Bråviksvägen och båtklubbarnas område. När gatuarbetena är färdigställda
kommer busstrafiken att gå på Bråviksvägen med en busshållplats nära korsningen med 
Pampusvägen. 

13. Stadgeändring
Idag finns regler för Snedskär, Herstaberg och Lindöbryggan samt ett reglemente som utgår 
om stadgeändringsförslaget antas. Reglerna för Lindöbryggan kommer att integreras i ett 
nytt regeldokument för Lindö. Se även bifogade stadgeändringsförslag!
Beslut: 
§30 Särskilda ordningsregler får följande lydelse:
I särskilda dokument utfärdas ordningsregler för förvaring av t.ex. jollar, riggdetaljer, 
segeldetaljer och annat båttillbehör som förvaras på eller i anslutning till BSS anläggningar. 
Ordningsreglerna beslutas av BSS huvudstyrelse.

14. Övriga frågor

14.1 Utdelning av förtjänsttecken
 Förtjänstkommittén har inte funnit någon medlem som i år kan få guldmedalj.
 Huvudstyrelsen har inte heller funnit någon medlem som i år kan få en standar.
 Nedanstående medlemmar kommer att få BSS silvermärke efter 25 års medlemskap.
 Silvermärket kommer att skickas till dessa medlemmar via posten.

Magnus Blomqvist
Stefan Nyström
Håkan Skeppe

 BSS medlemmar får gärna lämna förslag till förtjänstteckenkommittén och 
huvudstyrelsen kommande år.

14.2 Latrintömning från båt
Owe Kågesten efterlyste en arbetsgrupp som skulle påverka ansvariga inom kommunen, så 
att en acceptabel latrintömningsstation skapades i Arkösund eller Nordanskog.
Beslut:
Ärendet tas upp på kommande huvudstyrelsemöte

14.3 Fiber till Snedskär
Frågan kom  upp om man inte kunde kosta på sig att dra en fiberkabel till Snedskär i 
samband med att rören läggs ut till Snedskär.
Beslut:
Fiber till Snedskär skall behandlas som en option inom VA-projektet om priset är rimligt.

14.4 Båtplats för nya medlemmar på Snedskär?
Svaret från Lotta och Hans är att man inte kan utöka platserna på Snedskär. Väntetiden för 
att få en ledig plats är 3-5 år. En tillfällig andrahandsplats kan i bland erbjudas om ordinarie 
platsägare är borta ett år.

15. Mötets avslutande
Ordföranden Anna Bergqvist avslutade mötet och tackade för visat intresse
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 Stadgeändringsförslag
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