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Åstols Båtförening 
 

ÅRSMÖTE lördagen den 2021-03-13 Digitalt via Zoom  

Protokoll 
 

1. Mötets öppnande  

Mötet öppnades av ordförande och informerade om den digitala tekniken. Staffan Hallström 

bistod som administratör för inkommande frågor och om teknik.  

2. Årsmötets stadgeenliga utlysande 

Deltagarna konstaterade att mötet var utlyst på rätt sätt. 

3. Val av justeringsman tillika rösträknare för mötet  

Mötet valde Jan Ahlin och Lars Rubensson. 

4. Val av ordförande  

Mötet valde Greger Karlsson till ordförande. 

5. Val av sekreterare  

Mötet valde Margareta Bohlin till sekreterare. 

6. Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställdes 

7. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll från 2020 

Årsmötet 2020 var ett möte med ett per capsulam-förfarande på grund av rådande pandemi.  

Ordförande gick igenom väsentliga delar från föregående årsmötesprotokoll, dessa var 

följande: 

 Styrelsen gav förslag på årsmötesprotokoll där medlemmar fick 10 dagar att komma 
med synpunkter. Protokollet fastslogs 17 maj 2020 och undertecknades av samtliga 
styrelsemedlemmar. 

 Uppgradering har skett av el i hamnen. 

 Renovering har skett av norra gästhamnskajen. 

 Nya och lagade akterfästen har genomförts i Gästhamnen. 

 Ommålning har skett av järnbron. 

 Föreningen har fått ett skadeståndskrav –avseende personskada i samband med 
Åstol Runt. Detta ärende har hänförts till Tjörns kommun för att utreda ansvarsfrågan. 

 Principer för båtplatstilldelning. 

 Regler för uppläggning. 

 Principer för påminnelser och förseningsavgift. 

 Ekonomisk redovisning 

 

Mötet fick möjligheter att kommentera förfarandet per capsulam och godkände sedermera att 

föregående årsmötesprotokoll skulle läggas till handlingarna.  
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8. Styrelsens verksamhetsberättelse  

Ordföranden visar och läser upp verksamhetsberättelsen. Denna godkändes av årsmötet.  

Ordförande redovisade följande verksamheter:: 

● Styrelsens sammansättning under 2020 

Ordförande Greger Karlsson 

Vice ordförande Mikael Lückner 

Sekreterare Margareta Bohlin 

Kassör Anders Kuikka (+ Silverfjälls Ekonomiservice) 

Ledamot Staffan Hallström 

Ledamot Carl-Olof Redin 

Adjungerad Eddie Lagergren 

 

● 8 Styrelsemöten 

● 1 Höstmöte 

● 4 Arbetsdagar 

● Ny hemsida och Facebook 

● Utökat nyttjande av BAS K 

● Pågående samarbete med andra hamnar 

● Befintliga arbetsgrupper redovisades: ”Säkerhet och miljö”, ”Gästhamn”, 

”Hamnverksamhet” samt ”Administration” Se bilaga 1 för gruppernas 

sammansättning.  

 

Säkerhet och miljö 

● Miljöanpassat båtupptag. Nytt sätt att ta upp båtar, se skyltar vid upptagsplatser samt 

rutan nedan angående ”Åstolmodellen”.  

● Uppgradering av el i hamnen                             

● Miljöstationen stängd! Vi får själva ombesörja vårt kemiska avfall.  

● Uppdatering och underhåll av räddningsutrustning fungerar bra.  

● Rent vatten i hamnen (västerut) –projekt i samverkansrådet. Ansökt om medel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Båtupptagning ”Åstolmodellen” 
Spolplatta bestående av ställning täckt av presenning. 
Spolvatten och bottenmaterialet pumpas över i en tank. 
När fasta beståndsdelar sedimenterat töms vattnet i havet. 
Tankens fasta innehåll skickas till Stena Recycling. 
Höst-och vårarbete 
Dammsug under båten efter slipning och skrapning.  
Dammsugaren tömmes i tunna/tank, som går till Recycling. 
Täck marken vid bottenmålning 
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Gästhamnen 

● 2750 gästnätter (snitt sedan 2009 är 3045) 

● 2 Hamnkaptener högsäsong 

● 7 Hamnkaptener för och eftersäsong! 

● 5 Hamnvärdar 

● Nytt wi fi - för alla under två timmar 

● Uppdatering av rutiner för hamnvärdar 

● Uppfräschning av Gästhamnskontoret  

 

 

Hamnverksamheten 

● Renovering norra gästhamnskajen 

klar 

● Nya och lagade akterfästen i 

Gästhamnen 

● Norra inre hamnen påbörjad.  

● Ordförande tackar för frivilliga 

insatser 

● Underhållsplanen följs! 

● Tjörns kommuns bolagsutredning ej 

klar. Föreningen sparar medel för att 

sköta underhållet.  

Underhållsplanen

 

 

 

● Service-och arbetsbåt med motor inköpt 

● El-flakmoppe –får lånas! 

● Dykutrustningen är inköpt och vi har några dykare som kan ställa upp.  

● Båtplatskön: 
o Har ingen plats idag: 12 
o Önskar byta plats: 14 
o Önskar ytterligare plats: 9 

● Principer för båtplatstilldelning: 
o Arrendeavtalet med Tjörns Hamnar AB styr vem som kan ansöka om plats 
o Ansökan måste vara skriftlig –blankett på hemsidan 
o Datum för ansökan 
o Målet är att sökande som inte har någon plats skall få en plats. (M.a.o. de som 

inte har någon plats går före de som vill ha ytterligare platser.) 
o Innehavare av 2:a handplats prioriteras  
o Vid önskan om byte av område måste platsens storlek stämma med båtens 

storlek 
o Först ny båtplats – sedan ny båt! 

 

Adminstration 

● Se punkt 8.  
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9. Balans- och resultatrapporter 

Styrelsens ekonomiska berättelse 

Årets resultat är negativt med 203 tkr. Orsaken är det stora underhållet av bryggan på Nordre 

Parten som belastat resultatet 2020 med drygt 300 tkr, samt att vi av tekniska skäl inte 

kunnat fakturera vinterplatser på land för 2020. Exkluderar vi denna stora engångskostnad 

och icke fakturerade intäkter skulle årets resultat varit positivt med ca 200 tkr. Efter årets 

negativa resultat har föreningen kvar ett eget kapital på 334 tkr. Föreningen har en stabil 

ekonomi för att genomföra verksamheten och klara normala underhållsåtgärder framöver. 

Likviditeten är också god med en kassabehållning på 171 tkr per årsskiftet. Det finns fortsatt 

behov av stora underhållsåtgärder men med en god planering, både ekonomiskt och 

likviditetsmässigt kan förbättringar i hamnen göras.    

 

 

För mer detaljerad information, se bilaga 2.  

 

10. Revisionsberättelse  

Mats Ekberg läste upp revisionsberättelsen och det konstaterades att styrelsen har följt god 

redovisningssed. Ansvarsfrihet för styrelsen rekommenderas för räkenskapsåret och av 

revisionsberättelsen framgår också att revisorerna tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- 

och balansräkning. Till nästa år önskar Mats att som revisor få längre tid på sig att gå igenom 

ekonomin och sammanställa revisionsberättelsen.  

 

11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen gavs ansvarsfrihet av stämman och stämman beslöt även att fastställa resultat- 

och balansräkning för 2020.  
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12. Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår 

Styrelsen föreslår oförändrade medlems- och serviceavgifter samt gästhamnsavgifter. Mötet 

beslutade att  

  

 

13. Fastställande av styrelsearvoden för kommande verksamhetsår 

Mötet beslutade oförändrade arvoden. 1600 kr per ledamot och år.  

14. Propositioner till årsmötet 

En proposition - om ett förslag på nytt föreningsemblem för vimplar, skyltar och flaggor, som 

Ulf Sjöberg designat. Mötet var positivt och föreslog Ulf att efter synpunkterna redigera och 

fortsätta arbetet.  

 

 

15. Motioner ställda till årsmötet 

Inga motioner inkomna.  

"Gästhamnen där det mesta ingår i hamnavgiften"

Wi-Fi

Dusch och toalett

Tvättmaskin och torktumlare

Dricksvatten

       www.astolshamn.se Tömningsstation för båtlatrin 

  Välkommen till

        Åstols Gästhamn!

            Gästhamnsavgifter

Högsäsong             För- och eftersäsong
18 juni - 19 augusti 29 mars - 17 juni samt                                 

20 augusti - 14 oktober

0-10 m =   230 kr 0-10 m = 160 kr

10-12 m = 260 kr 10-12 m = 180 kr

12-15 m = 330 kr 12-15 m = 210 kr

15-18 m = 470 kr 15-18 m = 360 kr

18-24 m = 670 kr 18-24 m = 510 kr

Var sjunde natt gratis vid sammanhängande vistelse i Åstols Gästhamn

Extra avgift för båtar över 4 meter breda 100 kr, flerskrovsbåtar dubbel avgift.

EL-avgift  (230 V) : 40 kr EL-avgift  (380 V): 120 kr

Längdangivelse avser L.Ö.A

Avgift båtar, max 6 meter, veckohyra: 700 kr. En natt 150 kr

Har du frågor? 

Tveka inte att kontakta oss!

Hamnvärd 076-818 55 94

Hamnkapten 072-704 37 58               Vi önskar er en
Mail info@astolshamn.se              trevlig vistelse
Webbsida www.astolshamn.se            här på Åstol!
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16. Val av ordförande  

Greger Karlsson, omval och väljs till ordförande på 1 år 

17. Val av sekreterare och 2 ordinarie ledamöter (jämna årtal) 
 

Val av sekreterare 

Margareta Bohlin, mandat till 2022 
 

Ordinarie ledamöter (jämna årtal).  

Staffan Hallström, mandat till 2022 

Carl Olof Redin, mandat till 2022  

 

18. Val av kassör och 2 ordinarie ledamöter (udda årtal) 

 

Val av kassör 

Anders Kuikka, omval till kassör på 2 år  

 

Ordinarie  ledamöter (udda årtal): 

Eddie Lagergren, nyval 2 år                                                                                

Jan Åsäter nyval 2 år 

 

19. Val av 2 revisorer  

Mats Ekberg, revisor, omval 1 år   

Martin Lorentsson revisorssuppleant, omval 1 år 

 

20. Val av tre ledamöter till valberedning samt sammankallande  

Thomas Johansson omval 1 år– Sammankallande 

Jan Forslund, omval 1 år 

Vakant 1 år 

 

21. Övriga frågor/frågestund 

● Styrelsen tackar avgående Mikael Lückner för lång och trogen tjänst! 

● Fråga ställdes om ansvaret för belysningen i Stora Viga.  

● Fråga om Tjörns bolagsutredning. Den är inte klar ännu.  

22. Mötet avslutades 

Ordföranden tackar och avslutar mötet. 

 

………………………………  ……………………………… 
Greger Karlsson, ordförande  Margareta Bohlin, sekreterare 
 
 
 

……………………………..   …………………………….. 
Jan Ahlin, justeringsman   Lars Rubensson, justeringsman 
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           Bilaga 1 
 
 
Arbetsgrupper: 
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Bilaga 2 

 

 
 
Detaljerad ekonomisk redovisning:  

 

  

 

 

 

 


