
 

Styrelsens yttrande på Arbetsgruppens förslag ang. båtskjulsuppföljning 

 

Styrelsens yttrande 

Styrelsen delar arbetsgruppens uppfattning på de flesta  punkter. Styrelsen vill dock förtydliga hur 
medlemmar som inte följer uppsatta regler och stadgar och dessutom inte vill ändra sig, ska 
hanteras. 

 

Styrelsens kommentarer på arbetsgruppensförslag 

STEG 1 

Styrelsen ser att vi redan gör det som arbetsgruppen föreslår, självklart vill styrelsen fortsätta på 
inslagen väg.  

Steg 2 

Att det krävs tid och engagemang för att driva dessa frågor är styrelsen helt enig med arbetsgruppen 
om. Vi föreslår dock att ytterligare en person ska väljas in i den befintliga båtplatskommittén istället 
för att en helt ny arbetsgrupp ska bildas.  

Steg 3 

Styrelsen delar inte arbetsgruppens uppfattning om att denna person ska verka som någon sorts 
”mäklare” och att det ska vara en del av det arbete som föreningen tillsätter honom/henne för att 
göra. Dock kommer det högst troligt vara så i praktiken att denna person kommer ha mycket god 
kännedom om vilka som vill köpa och vilka som vill sälja, så vissa inofficiella tips kan säkert komma ur 
detta som är till en fördel för medlemmarna. Styrelsen anser det som viktigt att skjulen är och förblir 
enskild egendom och styrelsen ser ekonomiska risker i om en föreningsfunktionär blir involverad i en 
försäljning. 

Steg 4 

Att denna person skulle kunna hitta en lämpligt kunnig Elkonsult/Elbesiktningsman för att på den 
enskilda båtskjulägarens bekostnad utföra en elsäkerhetskontroll ser vi positivt på. Det är sannolikt 
så att en samordnad sådan övning skulle innebära en lägre kostnad för den enskilda medlemmen. 

(I förlängningen skulle man kunna tänka sig att även kunna hitta liknande upplägg för kontroll av el, 
gasol och bränsle i båtarna?) 

Det är i hela klubbens intresse att elinstallationer är i ett så bra skick som möjligt för att minimera 
risken för brand och även då en miljöskada. 

Alla eventuella kostnader för åtgärder från och med båtskjulets elmätare samt även kostnaden  för 
besiktning och protokoll bekostas av den enskilde båtskjulsägaren. 

  



Steg 5 

Styrelsen ser att erbjudande  om besiktning/inspektion av båtskjulens elsäkerhet är en god 
medlemsservice som kan öka säkerheten både för enskild och gemensam egendom på varvet. Att det 
förs protokoll över vilka skjul som genomgått elsäkerhetskontroll är vi positiva till. 

 

Sammanfattning av styrelsens yttrande samt förslag till årsmötet 

Styrelsen anser att det är viktigt att uppgifter ställs till kommittéer och inte till enskilda individer. 
Härvid bör en person tillföras och nytt uppdrag till i Båtplatskommittén enligt nedan till 
båtplatskommittén: 

Tilläggsuppdrag till Båtplatskommittén 

1. Informera både nya och gamla båtskjulsägare om stadgar, regler och båtskjulens 
användningsområde samt vikten av underhåll. Detta ska ske genom brev och utskick via dem 
kanaler som finns att tillgå inom föreningen. (Hemsida, Post, mejl, Facebook osv)           
Samtal på plats bland båthusen med medlemmarna ska också vara en central del av detta 
arbete. 

2. Ansvara i praktiken för att arrendeavtalen blir tecknade vid en försäljning.  
3. Ansvara för båtskjulsregistret och registret där alla båtskjulsägare skall registrera sin båt. 
4. Verka för ett upplägg med extern besiktnings/inspektionshjälp för el i första läget. 
5. Om elsäkerhetskontroller blir verklighet ansvara för ett register för elsäkerhetskontroller på 

båthusen. 
6. Om det kvarstår medlemmar som har båtskjul och som inte följer uppsatta regler ska denna 

person kalla aktuell medlem till ett enskilt möte där Ordförande och Båtplatsansvarig också 
ska medverka.  

7. Allt arbete skall syfta till att medlemmar med mer information och kunskap om föreningens 
syfte och utmaningar i kommunen själva ska ta sitt ansvar och följa uppsatta regler och avtal 
alternativt sälja sitt båtskjul. 

8. Medlem som inte är villig att följa föreningens regler kan uteslutas enligt procedur i 
stadgarna 

 

Styrelsens förslag till beslut av Årsmötet 2019 

Årsmötet avslår arbetsgruppensförslag! 

Årsmötet beslutar följande: 

• Ge valberedningen i uppdrag att till vårmötet 2019 hitta ytterligare en funktionär till 
båtplatskommitteen för inval av vårmötet. 

• Ge styrelsen i uppdrag att till vårmötet tillfört ovanstående 8 punkter i ESS ArbO som 
uppgifter till Båtplatskommittén. 

 

 

 


