
 
 

 

Information från ASEF Årsmöte i Klubbstugan Söndagen den 18 Mars  

 

I strålande vårvinter-väder höll vi söndagen den 18 Mars årsmöte för såväl ASMK 
som ASEF. För dig som eventuellt inte känner till detta sedan tidigare består vår 
båtklubb av två olika föreningar, Askersunds Segel- och motorbåtsklubb (ASMK) 
samt Askersunds Småbåtshamn Ekonomisk Förening. (ASEF) 

Styrelsen i ASEF vill tacka alla medlemmar, cirka ett trettiotal, som dök upp på 
årsmötet.  

Mötet inleddes med en verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för 2017. 
Bytet av C-Bryggan är den största investeringen för året och återmontering av 
bommar el och vatten påbörjas så snart isen släppt greppet om hamnen.  

Vår kassör presenterade årsredovisningen för 2017 utan några större överraskningar 
och kunde även presentera ett litet plusresultat.  

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och dagordningen fortsatte till nästa fråga som 
gällde styrelsens förslag till höjda årsavgifter. 

Det blev en bra diskussion med anledning av förslaget, och jag upplevde att det finns 
ett stort samförstånd i föreningen att det är nödvändigt att höja avgifterna för att 
säkerställa verksamhetens förutsättningar att underhålla och investera i vår 
hamnanläggning. Stämman röstade således ja till förslaget. 

Sedan gick ordet till valberedningen som gjort en god insats i arbetet med att ersätta 
avgående ledamöter och inte minst lösa frågan kring efterträdaren till vår kassör 
Ronnie Andersson. Till ny kassör utsågs Marie Brage. 

I övrigt ersatte Anders Skinnars avgående ledamot Per Lexelius. Stämman valde 
även två nya revisorer, Ann Wilhelmsson samt Arne Karlsson. 

Stämman avtackade avgående styrelsemedlemmar med blommor och vi hälsar nya 
styrelsemedlemmar varmt välkomna.  

En motion angående frivillig arbetsplikt för pensionärer behandlades men avslogs 
enhälligt av stämman. 

  



 
 

 

 

Under punkten övriga frågor diskuterades ordningsregler och säkerhetsfrågor vilket 
föranledde följande beslut; 
 

• De som kvitterat ut traktornycklar skall också se sig förpliktade till att ställa upp 
som förare vid minst en upptagning eller sjösättning under varje år. 
 

• Vi behöver sex medhjälpare till återmonteringen av C-bryggan. Hör av dig till 
Arne Karlsson som samordnar det hela. Tel. 070-728 85 44  
 

• Stämman beslutade att skrota ut båtklubbens vaggvagn och den kommer 
därmed ej vara tillgänglig vid årets sjösättningar.  
 

• Vid sjösättning och upptagning skall alltid båtägaren ha med sig en 
medhjälpare som kan hjälpa till att passa båten, koppla vagnen vid traktor, etc. 
 

• Våra traktorförare rapporterade i höstas om många båtvagnar i bristfälligt skick 
vilket kan utsätta de som arbetar med sjösättningar och upptagningar för 
allvarlig fara. Stämman beslutade att utse en besiktningsman för att kontrollera 
alla vagnar inför vårens sjösättningar. Ett protokoll på detta kommer publiceras 
på hemsidan.  
 

• På senare år har flertalet båtar tenderat att bli kvar på land under hela året. 
Vissa ekipage tycks även vara mer eller mindre övergivna. Styrelsen fick 
stämmans uppmaning att se över stadgarna för att skapa tydligare regler kring 
detta och en större handlingskraft för styrelsen att hantera dessa ekipage. För 
att ändra våra stadgar krävs extrastämma och beslut vid efterföljande 
föreningsstämma. 
 

 

Med vänliga hälsningar  
Fredric Jansson 
Ordförande ASEF 
 
Mail: ordforande.asef@batklubben.se 
Tel: 0705-57 81 82 
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