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Medlemmarna i Lagnövikens Bad- och Båtklubb kallas till ordinarie 
föreningsstämma. 
 
Tid: Lördag den 2 april 2022, kl. 12.00,  
  
Plats: Skärborgarnas Hus  
 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING: 
 
1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande för mötet 
3. Val av sekreterare för mötet 

4. Val av justerare/rösträknare att jämte ordförande justera protokollet 
5. Upprättande av röstlängd 

6. Godkännande av kallelse till mötet 
7. Fastställande av dagordning 

8. Verksamhetsberättelse för 2021 
9. Resultat- och balansrapport samt revisionsberättelse 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
11. Disposition av årets resultat 

12. Motioner från medlemmar och framställningar från styrelsen 
13. Förslag till nya stadgar och ordningsregler 

14. Förslag till budget för 2022 samt verksamhetsplan för år 2022 - 2023 
15. Val av styrelseledamöter, suppleanter samt ordförande 

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
17. Val av valberedning 

18. Fastställande av eventuella arvoden till funktionärer 
19. Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt 

20. Mötets avslutande 
 
Rösträtt utövas av medlem i föreningen. Rösträtten kan utövas genom ombud som har 
fullmakt (fullmaktsblankett bifogas kallelsen). 
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Förvaltningsberättelse 2021 
 
Styrelse och ordinarie föreningsstämma 

Styrelsen har efter det konstituerande mötet haft följande sammansättning 
 

Ordinarie ledamöter 
Sven Ginsburg   Ordförande, sekreterare 

Bengt Åkerlid   Bryggansvarig 
Fredrik Högberg   Administration 

Lars-Erik Sarvell  
 

Ersättare 
Tommy Johansson   Hamnkapten, nyckelansvarig 

 
Externa uppdrag 

Inga-Lill Åkerlid/ Maria Holmberg Ekonomi 
Urban Hultqvist   Vaktlista 
 

Revisorer 
Elisabet Söderström   Ordinarie 

Mia Ekström   Ordinarie 
 
Möten 
Styrelsen i Lagnövikens Bad- och Båtklubb har haft elva protokollförda 
sammanträden och ett antal informella möten samt arbetssammankomster vid 
bryggorna. 
Ordinarie årsmöte hölls den 24 april 2020 nere vid grillplatsen. 38 fastigheter var 
representerade varav 3 via fullmakt. 
 
Valberedning 
Mårten af Ekenstam   Sammankallande 
Peter Ingevall 
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VERKSAMHETERNA 

Båtplatser 
Efterfrågan på båtplatser från externa har ökat påtagligt. Det handlar då om de mindre 
båtplatserna. Bland medlemmarna finns en efterfrågan på större båtplatser än vad 
nuvarande brygganläggning är disponerad för medan efterfrågan på mindre platser 
minskat något. 
Under året har föreningen haft tillgång till totalt 64 bryggplatser, 10 vid gamla 
bryggan och 54 vid nya. Två svajplatser har också funnits att tillgå. Vid gamla bryggan 
har 6 platser hyrts ut och vid nya bryggan 48. En svajplats har varit uthyrd. 21 
bryggplatser har hyrts ut till externa, att jämföra med 9 från föregående år. Samtidigt 
har detta år 28 bryggplatser hyrts ut internt att jämföra med 30 föregående år. 
 

Stölder          
 
Vi kan konstatera att sommaren förlöpte utan några 
omfattande stölder. Ett inbrott i en segelbåt vars lucka var olåst samt möjligtvis ett 
misslyckat stöldförsök av ett växelhus.  
Kanske har vår nya bryggbelysning gjort nytta. Som polisen skriver på sin hemsida: 
”Stölder sker oftast när det är mörkt – bra belysning är därför viktigt.” 

Båtvakt 
Alla båtägare har genomfört sina vaktpass vilka fördubblades denna säsong. Tack 
för det! 
 
Underhåll och reparationer  

Inför året räknade vi med begränsade underhållsinsatser av brygganläggningen. 
Tyvärr blåste förbindelsen mellan gamla bryggans bryggelement sönder och insatsen 
tarvade professionell insats. Eluttag har monterats på några belysningsstolpar. 
Utöver detta har normalt underhåll och tillsyn av bryggor och förtöjningsplatser 
utförts. Avspärrningar för att avgränsa badet har som vanligt lagts ut liksom även 
badflotten och badstegar.  
 
Kontroll av förtöjningar  

Löpande kontroll av båtägarnas förtöjningar har skett under året. Fortfarande behöver 
en del båtägare höja kvaliteten på sina förtöjningar. Båtarna, speciellt de på utsidorna 
av bryggorna, ska ALLTID vara förtöjda för storm. Färdiga förtöjningspaket finns att 
inhandla i samtliga båtaffärer till en billig penning i förhållande till vad båtarna kostat. 
Öppen vägbom 
Under sommarmånaderna har vägbommen även denna sommar hållits öppen dagtid 
vilket uppskattats av de flesta som kommenterat det. 
Medlemmarnas båtgäster förtöjer utan kostnad 
Ett tiotal av medlemmarnas båtburna besökare har kunnat förtöja utan kostnad vid vår 
brygga. Styrelsen anser att denna service är något som ingår i medlemsavgiften och 
vi hoppas att fler medlemmar använder sig av denna möjlighet framöver. 
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Utredning om samspelet med Lagnövikens Samfällighetsförening (LSFF) 
Vid förra årsmötet 2020 fick styrelsen i uppdrag enligt framställan: 
”- att utreda LBBK:s verksamhet, medlemsvillkor mm. samt hur ett för medlemmarna 
tydligt samspel avseende rättigheter och skyldigheter mellan LBBK och LSFF ska 
utformas i avtalsform. 
- att eventuella ändringar i LBBK:s stadgar som harmoniserar med utredningens 
förslag tas fram. 

Utredningsarbetet föreslås ske i ett nära samspel med LSFF:s styrelse och förankras 
bland medlemmarna på möte under året.” 

Vid årsmötet i april 2021blev det slutligen klarlagt att brygganläggningen ägs av 
LBBK. Detta har påverkat såväl avtals- som stadgeprocessen.  
Arbetet med avtal pågår.  
Som framgår av ”Framställningar” längre fram i dessa handlingar har stadgarna 
liksom även ordningsreglerna omarbetats. De nya förslagen bifogas.  

Badplatsen  
Badplatsen har utnyttjats flitigt. Ett slagregn sköljde ut en hel del sand i vattnet och 
frågan om en dränerande dikning kan kanske komma att behöva diskuteras framöver 
med LSFF. En kista för badleksaker och ett barnanpassat bord har ställts till barnens 
förfogande. 

Barn och Båtvecka. 

 
 
Som beskrivits i nyhetsbrev, genomförde LBBK tillsammans med Lagnö Barn en 
barn- och båtvecka där sju barn i 5-6 årsåldern utbildades till livräddare. De fick 
simma med flytvästar, ro och paddla. En konsulent från Svenska 
Livräddningssällskapet gästade oss och höll en inspirerande föreläsning med 
praktiska livräddningsövningar för barnen. Barnen fick varsin målarbok om 
livräddning och sista dagen fick de åka med båt ut till en liten holme där vi hade 
skattjakt. 
Där erfor barnen också hur en hal klippa i vattenbrynet kan förorsaka att man halkar 
och får ont i bakdelen... 
Såväl barn som förskolan var mycket nöjda med arrangemanget.  
Styrelsen ser gärna att någon eller några av medlemmarna utanför styrelsen tar över 
stafettpinnen... 
Hemsida 
Tyvärr har hemsidesprocessen inte utvecklats som vi hoppats på. Tillsammans med 
LSFF ser vi fram emot en lösning det kommande verksamhetsåret.  
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 Lagnövikens Bad- och Båtklubb  Sida:  1(1)

 819000-8485  Balansrapport  Utskrivet:  22-01-25
 Preliminär  17:30

 Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31  Senaste vernr:  76
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 21-01-01 - 21-12-31

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar
 1112  Inventarier  477 902,50  0,00  477 902,50
 1119  Ackumulerade avskrivningar  -422 768,00  0,00  -422 768,00
 1120  Ackum.avskrivning belysning  -10 216,00  -5 108,00  -15 324,00
 1210  Kundfodringar  1 030,00  -1 290,00  -260,00
 S:a Materiella anläggningstillgångar  45 948,50  -6 398,00  39 550,50

 S:a Anläggningstillgångar  45 948,50  -6 398,00  39 550,50

 Omsättningstillgångar
 Kassa och bank

 1940  Swedbank 832790335806261  300 520,43  42 600,00  343 120,43
 S:a Kassa och bank  300 520,43  42 600,00  343 120,43

 S:a Omsättningstillgångar  300 520,43  42 600,00  343 120,43

 S:A TILLGÅNGAR  346 468,93  36 202,00  382 670,93

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2010  Bryggandelar  -144 200,00  0,00  -144 200,00
 2080  Förnyelsefond  -89 370,41  0,00  -89 370,41
 S:a Eget kapital  -233 570,41  0,00  -233 570,41

 Långfristiga skulder
 2397  Mottagna depositioner  -13 650,00  0,00  -13 650,00
 2399  Övr långfristiga skulder  700,00  0,00  700,00
 S:a Långfristiga skulder  -12 950,00  0,00  -12 950,00

 Kortfristiga skulder
 2440  Leverantörsskulder  -36 725,00  36 725,00  0,00
 2510  Skatteskulder  -9 240,00  7 010,00  -2 230,00
 2890  Övr kortfri skulder  0,00  -2 193,00  -2 193,00
 S:a Kortfristiga skulder  -45 965,00  41 542,00  -4 423,00

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -292 485,41  41 542,00  -250 943,41

 BERÄKNAT RESULTAT***  53 983,52  77 744,00  131 727,52
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 Lagnövikens Bad- och Båtklubb  Sida:  1(1)

 819000-8485  Resultatrapport  Utskrivet:  22-01-25
 Preliminär  17:30

 Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31  Senaste vernr:  76
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 21-01-01 - 21-12-31

 Ackumulerat  Tot fg år  Årsbudget

 Intäkter
 Rörelsens sidointäkter

 3610  Medlemsavgifter  156 980,00  82 670,00  82 670,00
 3611  Båtplatser interna  -2 060,00  37 050,00  37 050,00
 3612  Båtplatser externa  0,00  20 247,00  20 247,00
 S:a Rörelsens sidointäkter  154 920,00  139 967,00  139 967,00

 S:a Intäkter  154 920,00  139 967,00  139 967,00

 Direkta kostnader
 4600  Rep o underhåll bad / bryggor  -37 292,00  -81 675,00  -15 000,00
 S:a Direkta kostnader  -37 292,00  -81 675,00  -15 000,00

 Bruttovinst  117 628,00  58 292,00  124 967,00

 Personalkostnader
 7010  Löner  0,00  -2 403,00  0,00
 7510  Sociala avgifter  0,00  511,00  0,00
 S:a Personalkostnader  0,00  -1 892,00  0,00

 Övriga kostnader
 5010  Lokalhyra  -2 800,00  -3 125,00  -3 125,00
 5090  Sopor & Latrintömmning  -3 655,00  0,00  0,00
 5420  Programvaror  -2 490,00  -950,00  0,00
 6110  Kontorsmaterial  102,00  0,00  -500,00
 6150  Trycksaker  -2 070,00  0,00  0,00
 6250  Porto  -216,00  -330,00  -400,00
 6390  Övriga kostnader  -4 079,00  -7 494,00  -7 494,00
 6530  Redovisningstjänster  -882,00  0,00  0,00
 6570  Avgift badvägen  -10 400,00  -11 150,00  -11 150,00
 6980  Föreningsavgifter  -5 950,00  -7 300,00  -7 300,00
 S:a Övriga kostnader  -32 440,00  -30 349,00  -29 969,00

 Resultat före avskrivningar  85 188,00  26 051,00  94 998,00

 Avskrivningar
 7832  Avskrivning belysn.10 år  -5 108,00  -5 108,00  -5 108,00
 S:a Avskrivningar  -5 108,00  -5 108,00  -5 108,00

 Resultat efter avskrivningar  80 080,00  20 943,00  89 890,00

 Finansiella kostnader
 8400  Räntekostnader  -25,00  0,00  0,00
 8490  Övr finansiella kostnader  0,00  -900,00  -900,00
 S:a Finansiella kostnader  -25,00  -900,00  -900,00

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  80 055,00  20 043,00  88 990,00

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  80 055,00  20 043,00  88 990,00

 Resultat före skatt  80 055,00  20 043,00  88 990,00

 Skatt
 8910  Skatt  -2 311,00  -9 240,00  -20 000,00
 S:a Skatt  -2 311,00  -9 240,00  -20 000,00

 Nettoresultat  77 744,00  10 803,00  68 990,00
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MOTIONER 
Inga motioner har inkommit. 
 

FRAMSTÄLLNINGAR FRÅN STYRELSEN 
 

1. Utredning av ny brygganläggning 

 

För två år avskrevs slutligen brygganläggningen. Brygganläggningen har därmed 
nått sin teoretiska livslängd. Nu vet vi att det inte är så enkelt. Beroende på 
underhållsinsatserna kan anläggningen förmodligen hålla i flera år till. Men 
underhållsinsatser kostar och behöver ställas i relation till ekonomin om vi i stället 
gör en snabbare rockad och byter ut brygganläggningen mot en ny, ”miljövänligare” 
brygganläggning och använder de förväntade underhållskostnaderna till 
amorteringarna på ett nytt brygglån.  
Kostnaden för att destruera en uttjänt brygganläggningen är dessutom betydande. I 
dagsläget, när anläggningen ännu inte är helt utsliten, bör det vara möjligt att avyttra 
densamma utan kostnad till hugad spekulant. Möjligen skulle därför det över tid bli 
både betydligt billigare och bättre för medlemmarna och för miljön med ett snabbare 
skifte. Det här är en kalkyl som styrelsen anser behöver göras, och då blir 
estimerade underhållsinsatser över tid ett viktigt beräkningsunderlag.  
Förslag till beslut: Att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att under året påbörja en 
utredning om hur en ny brygganläggning borde utformas och när ett skifte av 
brygganläggning borde ske med avseende på de ekonomiska och praktiska 
aspekterna. 

2. Nya stadgar 

Vid senaste årsmötet blev det klarlagt att brygganläggningen ägs av LBBK. Av den 
anledning har stadgarna behövt revideras. Det nya stadgeförslaget finns bifogat som 
bilaga 1. Ett beslut om ändring av stadgarna ska ske genom beslut med två 
tredjedels majoritet av två på varandra följande stämmor varav det ena ska vara 
årsstämman. 

Förslag till beslut: Att årsmötet godkänner de nya stadgeförslaget. 
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3. Nya ordningsregler 
Styrelsen har reviderat ordningsreglerna. Förslaget bifogas som bilaga 2. 

Förslag till beslut: Att årsmötet godkänner de nya ordningsreglerna. 

4. Angående utskick av fakturor 
Hittills har fakturorna levererats i brevlådorna, och till de som inte är skrivna i 
Lagnöviken har de skickats med posten. Styrelsen vill förenkla detta utskick och samtidigt 
spara miljön genom att i så stor utsträckning som möjligt mejla ut fakturorna. Styrelsen 
vill därför att de som måste ha fakturorna i brevlådan meddelar styrelsen detta. 
Förslag till beslut: Att fakturorna huvudsakligen mejlas ut till medlemmar och till de som 
hyr båtplats. De som behöver fakturorna i brevlådan meddelar detta till styrelsen.  

5. Nya möbler i vaktstugan    

Många av de som sitter vakt har påpekat att möblerna i vaktstugan är obekväma och de är 
inte heller praktiska vid möten.  
Förslag till beslut: Att årsmötet godkänner att 8.000 kr (åttatusenkronor) avsätts för inköp 
av ett nytt möblemang. 

6. Förslag till årsavgift till Bad- och Båtklubben samt båtplatshyra 2022 
Styrelsen föreslår en oförändrad årsavgift till Bad- och Båtklubben på 750 kronor per 
fastighet. 
Styrelsen föreslår vidare oförändrade båtplatshyror enligt nedan.  
 
Hyra för båtplats för fastighetsägare inom Lagnövikens Samfällighetsförening 
 
Stor y-bomsplats  1 330 kr 
Liten y-bomsplats  1 030 kr 
Bojplats, brygga  1 330 kr 
Svajboj   1 090 kr 
 
Hyra för båtplats för externa båtägare   
 
Stor y-bomsplats  2 420 kr 
Liten y-bomsplats  1 870 kr 
Bojplats, brygga  2 420 kr 
Svajboj   1 930 kr 
 
Förslag till beslut: Enligt sammanställningen ovan. 
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VERKSAMHETSPLAN 2022–2023 
 
För perioden 2022 – 2023 föreslår styrelsen följande: 
 
• Verksamheterna fortsätter som tidigare avseende administration av båtplatser och 

ekonomin som är kopplad till detta. 

• Underhåll och reparationer av bryggor, y-bommar, bojar mm som hör till LBBK:s 
ansvarsområde.  

• Långsiktig planering. Den långsiktiga planeringen kommer, om årsmötet beslutar 
enligt styrelsen framställan, att sammankopplas med utredningsarbetet av en ny 
brygganläggning.  

• Teknisk utveckling. Det pågår en intensiv utveckling av teknik för att minimera 
risken för stölder av båtar, motorer och tillbehör. Styrelsen avser att intensifiera sitt 
arbete med att undersöka marknaden, vad som finns och vad som är på gång, allt i 
syfte att skapa en tryggare båthamn. Teknikintresserade medlemmar är välkomna 
att delta i detta arbete. 
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Lagnövikens Bad- och Båtklubb - Ordinarie Föreningsstämma 2021      

Intäkter BUDGET 2022 UTFALL 2021 
BUDGET 
2021 

3610     Medlemsavgifter       78 000,00 kr      154 920,00 kr       82 670,00 kr  
3611     Båtplatser interna       30 000,00 kr          7 050,00 kr  
3612     Båtplatser externa       45 000,00 kr         20 247,00 kr  
S:a        Rörelsens sidointäkter     153 000,00 kr      154 920,00 kr    139 967,00 kr  
S:a intäkter     153 000,00 kr      154 920,00 kr    139 967,00 kr  

Direkta kostnader       
4600     Rep o underhåll bad / bryggor       40 000,00 kr  -     37 292,00 kr  -   15 000,00 kr  
S:a Direkta kostnader       40 000,00 kr  -     37 292,00 kr  -   15 000,00 kr  

Bruttovinst     113 000,00 kr      117 628,00 kr    124 967,00 kr  
Personalkostnader       
7010     Löner                      -   kr                       -   kr                     -   kr  
7015     Arvoden ej utbetalda -     24 150,00 kr                       -   kr                     -   kr  
7510     Sociala avgifter -       7 588,00 kr                       -   kr                     -   kr  
7515     Sociala avgifter ej utbetalda                      -   kr                       -   kr                     -   kr  
S:a Personalkostnader -     31 738,00 kr                       -   kr                     -   kr  
Övriga kostnader       
5010     Lokalhyra -       2 000,00 kr  -       2 800,00 kr  -      3 125,00 kr  
5090     Sopor & Latrintömning -       4 000,00 kr  -       3 655,00 kr    
5420     Programvaror -       1 000,00 kr  -       2 490,00 kr                     -   kr  
6110     Kontorsmaterial -       2 000,00 kr              102,00 kr  -         500,00 kr  
6150    Trycksaker -       1 500,00 kr  -       2 070,00 kr                     -   kr  
6250    Porto -          300,00 kr  -          216,00 kr  -         400,00 kr  
6530    Redovisningstjänster -       1 980,00 kr  -          882,00 kr    
6390     Övriga kostnader -     15 000,00 kr  -       4 079,00 kr  -      7 494,00 kr  
6570     GA:10 (Badvägen) -     10 400,00 kr  -     10 400,00 kr  -   11 150,00 kr  
6980     Föreningsavgifter -       7 000,00 kr  -       5 950,00 kr  -      7 300,00 kr  
S:a Övriga kostnader -     45 180,00 kr  -     32 440,00 kr  -   29 969,00 kr  
Resultat före avskrivningar       36 082,00 kr        85 188,00 kr       94 998,00 kr  

Avskrivningar      
7831     Avskrivning inventarier                      -   kr                       -   kr                     -   kr  
7832     Avskrivning belysning 10 år -       5 108,00 kr  -       5 108,00 kr  -      5 108,00 kr  
S:a Avskrivningar -       5 108,00 kr  -       5 108,00 kr  -      5 108,00 kr  
Resultat efter avskrivningar       40 542,00 kr        80 080,00 kr       89 890,00 kr  
Finansiella kostnader       

8400     Räntekostnader                      -   kr  -             25,00 kr    
8490     Övriga finansiella kostnader                      -   kr                       -   kr  -         900,00 kr  
S:a Finansiella kostnader 

                     -   kr  -             25,00 kr  -         900,00 kr  
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader       40 542,00 kr     80 055,00 kr      88 990,00 kr  

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt       40 542,00 kr        80 055,00 kr       88 990,00 kr  

Resultat före skatt       40 542,00 kr        80 055,00 kr       88 990,00 kr  

Skatt       
8910     Skatt -     13 148,00 kr  -       2 311,00 kr  -   20 000,00 kr  
S:a Skatt 

-     13 148,00 kr  -       2 311,00 kr  -   20 000,00 kr  
Nettoresultat      27 394,00 kr       77 744,00 kr       8 990,00 kr  
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STADGAR FÖR LAGNÖVIKENS BAD- OCH BÅTKLUBB (Revidering 2022) 

 
Lagnövikens Bad- och Båtklubb (LBBK) är instiftad av Lagnövikens 
Samfällighetsförenings (LSFF) fastighetsägare den 29 maj 1976 och är en 
ideell förening. Dessa stadgar antogs första gången den 22/10 1977. Revideringar 
har gjorts 19/3–78, 22/4–79, 14/4–84, 30/3–85, 12/3–94, 01/03–09, 20/4-13 
samt 31/3–19. 
Alla tillstånd för verksamheten, såsom bygglov och strandskyddsdispens innehas av 
LSFF. 
 

§ 1 Ändamål 
LBBK har till ändamål att underhålla och administrera hamnanläggningen 
som ligger vid Lagnövikens Samfällighetsförenings (LSFF) förvaltade 
område (Tureholm 2:165,2). 
Att tillvarata medlemmarnas gemensamma intresse i bad- och 
båtlivsfrågor samt att främja sjösäkerhet och sjövett. 

§ 2 Medlemskap 
a. Medlemmar är fastighetsägarna i LSFF. 
b. Medlem har rätt till båtplats för båt i lämplig storlek efter de begränsningar 
som y-bommar, bojar och djup sätter, samt när en ledig båtplats finns att tillgå. 

§ 3 Avgifter 
a. Medlem betalar årsavgift enligt beslut på årsstämma. 
b. Medlem, som träffar avtal med LBBK om båtplats, betalar 
utöver årsavgiften en båtplatsavgift/hyra enligt beslut på 
årsstämma. 
c. Avgiften för externa båtplatshyresgäster fastställs på 
årsstämman 
d. Årsstämman äger rätt att besluta om särskilda avgifter för reparation, 
utbyggnad och förnyelse av anläggningarna. 

§ 4 Verksamhetsår 
Verksamhetsår och tillika räkenskapsår är kalenderår. 

§ 5 Beslutande instanser 
LBBK:s högsta beslutande instanser är årsstämma och extra årsstämma. 
Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder 
klubben och fattar beslut mellan föreningsmöte utom i frågor som är uttryckligen 
förbehållna årsstämman. Se vidare § 7. 

§ 6 Årsstämma 
a. Årsstämman skall hållas före april månads utgång. Kallelse jämte dagordning 
skall skickas medlemmarna via mail, eller skriftligen för de som så önskar, senast 
två veckor i förväg. Vid årsmötet får icke fattas beslut i andra ärenden än de som 
upptagits på den utsända dagordningen. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen 
tillhanda senast den 31 december. 
b. Extra stämma kan sammankallas efter styrelsens beslut och skall 
sammankallas om minst tio medlemmar skriftligen begär detta. Kallelse till 
extra stämma skall ske på samma sätt som till årsstämman senast 14 dagar före 
stämman. 
c. En (1) representant från varje medlemsfastighet har rösträtt förutom Brf Lagnö som 
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har tre (3) röster och Lagnö Bo som har nio (9) röster. Varje representant kan 
befullmäktiga en (1) annan medlemsfastighet där ingen representant har möjlighet att 
närvara. 
d. Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma: 
1. Val av justerare, tillika rösträknare 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
3. Upprättande av röstlängd 
4. Godkännande av kallelse till mötet 
5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret 
6. Revisorernas berättelse 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
8. Propositioner och motioner 
9. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det kommande 
verksamhetsåret 
10. Val av styrelse 
11. Val av revisorer 
12. Val av valberedning 
13. Fastställande av eventuella arvoden till funktionärer 
14. Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt 
15. Mötets avslutande 

§ 7 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av minst fyra ledamöter, varav en ordförande. Efter 
årsstämman konstituerar sig styrelsen utifrån aktuellt behov. En hamnkapten skall 
alltid utses. Ledamöterna väljs på två år. Första gången väljs två av ordinarie 
ledamöterna på ett år. Funktionen som ordförande bestäms av årsmötet för ett år i 
taget. 
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet 
påkallat. 
Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
Det åligger styrelsen att: 
- Verkställa beslut fattade av årsstämman 
- Bereda ärenden inför föreningsmöten och att arrangera dessa 
- Representera klubben 
- Förvalta klubbens egendom och medel 
- Administrera verksamheten 
- Upprätta underhålls- och verksamhetsplaner 
- Besluta om firmatecknare 
- På föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut. 

§ 8 Revisorer 
Klubbens räkenskaper skall årligen granskas av två revisorer som väljs av 
årsmötet för en tid av ett år. 
Det åligger revisorerna att i god tid före årsmötet, dock senast den första 
mars, avge revisionsberättelse över styrelsens förvaltning samt yttra sig i 
frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 9 Valberedning 
Val av klubbens styrelse samt revisorer förbereds av en valberedning bestående av 
två personer som väljs av årsstämman för ett år i taget. Valberedningen utser inom 
sig en sammankallande. 

§ 10 Hamnanläggning 
- Ägande. Hamnanläggningen som ägs och underhålls av LBBK och ligger på 
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mark och vatten som ägs av LSFF, består av bryggor, y-bommar, bojar med 
dess förankringar, belysningsstolpar med armaturer, förrådsskjul, 
uppläggningsramp för kanoter och jollar, sjösättningsramp, vagnsskjul samt 
två bommar. LSFF:s vaktstuga disponeras av LBBK. 

§ 11 Ordningsregler 
Ordningsregler för användande av LBBK:s anläggningar upprättas av 
styrelsen och fastställs på årsstämma. Reglerna skall bland annat omfatta 
villkor för skydd av LBBK:s egendom, av medlemmarnas liv och egendom 
samt tredje mans rätt. 
Det åligger medlemmarna och externa hyresgäster att följa dessa regler. 

§ 12 Stadgeändring 
Ändringar av dessa stadgar skall ske genom beslut med två tredjedels majoritet på 
två på varandra följande stämmor varav det ena ska vara årsstämma. 

§ 13 Föreningens upplösning 
Vid upplösning av föreningen gäller samma regler som vid stadgeändring enligt 
§ 12. Vid upplösning skall vidare föreningens tillgångar överföras till LSFF:s 
gemensamhetsanläggning GA:13. 
 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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ORDNINGSREGLER (Förslag till revidering 2022) 

Dessa regler har sin grund i klubbens stadgar § 11. 
Reglerna har fastställts på årsmötet 2013-02-17 och reviderats efter beslut om 
obligatorisk vakthållning, på årsmötet 2015-02-15 samt beslut om maximal 
båtstorlek på årsmötet 2016-03-12.  

Lagnövikens Bad och Båtklubb (LBBK) drivs av fastighetsägarna inom Lagnövikens 
Samfällighetsområde (LSFF) enligt § 2 i stadgar för Lagnövikens Bad & Båtklubb. 
Bryggor och badplats är dimensionerade för att klara behovet från boende i 
Lagnöviken. 

Marken och vattnet tillhör LSFF:S förvaltade område (Tureholm 2:165,2). 
LBBK äger, sköter och administrerar hamnanläggningen. 
Nedanstående ordningsregler är till för att uppnå största möjliga trivsel och säkerhet 
i verksamheten. Styrelsen uppmanar var och en att medverka till att dessa regler 
efterlevs. 

Hamnkaptenen och styrelsen har skyldighet att se till att reglerna följs. 

Hamnanläggningen. 
Hamnanläggningen består av 75 båtplatser, 11 vid den gamla bryggan och 64 vid 
den nya. I anläggningen ingår en uppläggningsramp för kanoter och jollar, ett 
förrådsskjul, sjösättningsramp, ett vagnsskjul vid parkeringen och där finns också 
två sopkärl.  

Allmänna regler 
Fordonstrafik till och från sjösättningsrampen får endast ske i samband med 
sjösättning/upptagning av båtar samt vid i- och urlastning av tyngre gods. 
Sjösättning via rampen 
Under badsäsongen ska sjösättning via rampen mitt på dagen undvikas. 
Stoppklossar finns att tillgå. Tillse att betongytan är avstädad efter 
sjösättning/upptagning. 
Transportkärror finns inlåsta i vagnsskjul vid vägbom/bilparkering. OBS! Ställ 
tillbaka kärrorna efter användning.  

Cyklar parkeras ej på bryggorna. 
Bommarnas öppethållande  
Bommarnas ska hållas låsta om inte annat meddelas av styrelsen. 
Parkeringen 
Bilparkering får endast ske vid anvisade platser.  
Efter sjösättning av båt via rampen under högsäsong behöver båtsläpet ställas på 
parkeringsytan uppe bland träden. Där bör också de bilar som parkeras under längre 
båtsemester ställas.  

Livräddningsmateriel så som livbojar och kastlina får ej användas till lek. 
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Båtplatser 
- Båtplatserna är i första hand till för föreningens medlemmar. Båtplatser som inte 

hyrs ut kan hyras ut externt. 
- Nya båtplatsbehov anmäls till hamnkapten. Dock senast den 31 mars för att 

kunna beaktas. Platser som inte tagits i anspråk efter den 31 mars får hyras ut till 
externa båtägare. 

- Försäkring. Alla båtar måste vara försäkrade. 
- Avtal. Varje båtägare tecknar avtal med föreningen. I avtalet regleras 

villkoren för båtplatsinnehavet. Byte av båt måste anmälas till hamnkapten.  
- Uthyrning i andra hand eller överlåtelse av båtplats är inte tillåtet. 
- Uppsägning. Avtalet kan sägas upp om inte ”ordningsreglerna” efterlevs. 

Förtöjning mm 
Båtstorlek. Maximal båtstorlek är bomlängd plus 2 meter. Vid våra bryggor innebär 
det 6,5 respektive 8 meter med hänsyn till vilken bomtyp man ligger vid (4,5 
alternativt 6,0 meter). Båtar med större längd kan hanteras vid våra svajbojar 
alternativt via kombinationen boj/brygga. 
Utläggning och underhåll av bojar med kätting, bojsten samt Y-bommar sker 
genom Bad och Båtklubbens försorg. 
Förtöjning. Samtliga båtar ska ha minst 2 fendertar av lämplig storlek, på var sida 
vid förtöjning vid bryggor och i Y-bommar. 
Vid förtöjning i Y-bom ska båtar ha 4 förtöjningslinor med säkrade 
ryckutjämningsanordningar.  
Vid förtöjning mot akterboj vid brygga krävs 2 linor i V-form mot boj samt 2 linor 
mot brygga. Linor mot brygga ska vara försedda med säkrade 
ryckutjämningsanordningar. Om förtöjningsfjädrar används som ryckutjämnare, ska 
de säkras med kätting av dimension anpassad till båtens vikt. 
Vid förtöjning på svaj ska förtöjningslinan vara ca 1/3 av båtens längd. 
Dimensionen ska vara anpassad efter båtens vikt. Se rekommendationer från ditt 
försäkringsbolag.  

OBS! Förtöj alltid för storm. Följ råd och anvisningar som försäkringsbolagen ger ut. 
För att inte förorsaka skador på bryggor och Y-bommar måste allt förtöjningsgods tas 
bort under vintertid. 
Inga båtar får läggas upp utanför anvisad uppläggningsplats. 
Stöldskydd. Samtliga båtar, undantaget motor- och segelbåtar med inombordare, 
som ligger vid nya bryggan bör vara stöldskyddsmärkta med stöldskyddsmärkning 
typ ”märk DNA”, godkända av Stöldskyddsföreningen (SSF), Polisen och 
Försäkringsbolagen. Typ av stöldskyddsmärkning anges i båtplatsavtal.  

Obligatorisk vakthållning 
Samtliga båtägare är skyldiga att delta i vakthållning av båtplatsen, enligt särskilt 
schema och instruktioner, vilka upprättas av styrelsen och meddelas båtägare i god 
tid innan båtsäsongen startar. 
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Uppläggningsrampen 
Kanoter, kajaker etc. som placeras på uppläggningsrampen måste vara märkta med 
ägarens namn, adress och mobilnummer. Vinterförvaring på uppläggningsrampen är 
inte tillåten.  
LBBK:s grundförsäkring 
LBBK är försäkrade genom Svenska Båtunionen. Försäkringen omfattar bl a Ansvar, 
Rättskydd och Olycksfall. 
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  



Lagnövikens Bad- och Båtklubb  Ordinarie årsstämma 2022 

 21 

Lagnövikens Bad och Båtklubb 
 

FULLMAKT 

för __________________________________att företräda delägarfasigheten 

Tureholm ___________ vid föreningens stämma 2022-04-02 

 

Fastighetsägare 1  Fastighetsägare 2 

Ort __________ Datum_________ Ort___________ Datum_________ 

_____________________________ ______________________________ 

Underskrift   Underskrift 

_____________________________ ______________________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

Fastighetsägare 3  Fastighetsägare 4 

Ort _________ Datum ___________ Ort ________ Datum____________ 

______________________________ ______________________________ 
Underskrift   Underskrift 

______________________________ ______________________________ 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 

 

 
 


