
TBK Nytt Våren 2008 
 
Ordförande har ordet 
 
Hej igen, 
 
Trollhättans Båtklubb är ingen allmännyttig ideell 
förening enligt Skattemyndigheten. Vi måste 
således betala moms, ändra vår bokföring och en 
massa byråkratisk arbete bara för att få ha våra båtar 
på Överby. 
 
Vårt bryggprojekt ångar på och vi är på målrakan. 
Anders, Bengt & Co jobbar alla lördagar vid tjänlig 
väderlek. Hoppas de får vårutrustat sina egna båtar i 
tid.  
Sjösättningskranen måste underhållas (svetsas o 
målas) innan årets besiktning i vår. Vi efterlyser 
frivilliga till detta arbete. Kontakta Lars Johansson. 
 
Våra övriga projekt går framåt. Porten väntar på ett 
nytt klämskydd, provdrift och godkännande.  
 
Under vintern, den som inte kom, har vi arbetat med 
ett nytt administrativt system för båtklubben. Det är 
framtaget av Svenska Båtunionen och kommer att 
underlätta för oss alla när vi har fått allt på plats, 
men dit är det en massa slit. 
 
Arbetsplikt – avgift. Borde inte förekomma i en 
klubb med massa ideella krafter, men i vår klubb är 
det för få som erbjuder sina tjänster. Styrelsen 
föreslår att vi slopar miljöavgiften och ersätter den 
med arbetsplikt. Den som jobbar slipper avgiften – 
den som inte jobbbar får betala för sig.  
Vi tar beslut i frågan på vårmötet. 
 
Nya båthus är en het fråga. Många vill bygga och 
kommunen har planerat att börja med en detaljplan 
för vårt område under 2009.  
 
Till sist. Tack alla ni som hjälpt till att få vår klubb 
och anläggning i det fina skick som vi har idag. 
 
Vi ses på vårmötet   
Knut 
 
Kassören informerar 
 
Som Knut har nämnt så betraktas vi inte som en 
”allmännyttig” ideell förening längre. Detta innebär 
att vi är fullt skattskyldiga, momspliktiga och att 
bokföringslagen gäller fullt ut. Det innebär också att 
de som tecknar firman får ett större personligt 
ansvar än tidigare. Vi får framgent vara mer 
noggranna med budgetarbetet, vi måste sträva efter 
att nå ett nollresultat annars får vi skatta för vinsten.  
Nog om detta, vår ekonomi är bra. Projektet med 
utbyggnad av bryggor längs vågbrytaren rullar på 
och ligger väl inom budget. På vårmötet skall våra 
avgifter fastställas. Det är viktiga frågor och jag 
hoppas att vi får ett välbesökt möte. 

 
 

 
Fakturan kommer att skickas ut snarast efter 
vårmötet. Förfallodatum är 31/5 2008. 
 
Observera:  
Medlemmar som hyr båtplats; Var noga med att 
ange båtplatsens beteckning och namnet på den 
som hyr platsen då ni betalar.  
 
Ni som enbart är medlemmar; Ange även det 
nummer som står framför ert namn då ni betalar. 
 
Tackar för ordet 
Karl-Axel  
 
Hamnkaptenen har ordet 
 
Våren närmar sig och vi längtar till sjösättning. 
Under den gångna ”vintern” har vi jobbat med 
förbättringar i hamnen och på båtgården. 
Vägarna på båtgården har skrapats med vägskrapa  
och mellan G och H raden har vägen sänkts ca 15 cm. 
Samtliga bryggor är nu färdiga och ett stort tack till; 
Bengt Härling, C-G Larzon, Jan Tallberg, Jonny 
Sandblom, Bernt Johansson, Göte Härling, Anders 
Nordvall, Knut Andersson, Karl-Axel Bäck, Anders 
Dahlgren och ni övriga som genom frivilligt arbete 
hjälp till att bygga de nya bryggorna. 
För allas trevnad behövs dock regler för hur vi lägger 
våra båtar i hamnen; 
Förbjuden tilläggsplats vid sjösättningsbryggan 
och vid mastkranen. 
Vid utrustningsbryggorna i syd, sydväst och 
nordost; Max en vecka 1 maj – 15 juni och  
1 sept. – 31 okt. Längre tid efter överenskommelse 
med hamnkaptenen eller mot avgift som beslutas på 
vårmötet. Östra bryggan ingen tidsbegränsning eller 
kostnad tills vidare. 
 
Anders Dahlgren, hamnkapten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kallelse till Extra årsmöte samt 
Vårmöte. 
Medlemmarna i TBK kallas härmed till ett 
dubbelmöte den 10 april.  
Tid: 19.00 
Plats: Arbetarföreningens hus Strandgatan 
 
Dagordningen och föreslagna 
stadgeändringar kommer att finnas på 
hemsidan under fliken protokoll 

Förslag till stadgeändring; 
 Med omedelbar verkan;      
§6 Ändra verksamhetsår att omfatta 1 
september tom 31 augusti 
§ 7 Årsmöte skall hållas under oktober 
månad.  
 



TBK Nytt Våren 2008 
Sekreteraren har ordet 
 
Hej på er!  
Vår hemsida, www.thnbk.se, har ju fått ett nytt 
utseende och ser väldigt trevlig ut. Har ni ytterligare 
idéer och önskemål om hemsidas utformning så 
meddelar ni mig eller direkt till  
webmaster@thnbk.se  
För att lättare få ut information till alla så är ju E-
mail ett bra sätt. För att uppdatera adresserna 
vänligen maila till sekreterare@thnbk.se eller 
meddela på annat sätt. 
 
Tackar för ordet 
Sigge ”sekreterare” 
 
 
 
Masthuset 
 
Masthuset är fullbelagt för närvarande. Vi har en 
liten kö. Ordningen är god, men; 
Du skall förse din mast med märkbricka, med 
namn och båtplatsnummer.  
 
Jan  
 
 
ARBETSGRUPPER 
 
Anmälningslistor till arbetsgrupperna finns 
uppsatta påklubbens anslagstavla; 
 
Brand-gruppen  Nytt 
Anslag monteras på varje båthus. Innehavaren får 
betala skylten. Finns gasol inomhus skall den stå 
innanför dörren. 
Fadderverksamhet för de som saknar båthus. Varje 
medlem med låst båthus får ta på sig ansvaret att 
vara fadder för gasol för de som saknar detta. 
Brandgruppen/ styrelsen utser faddrar för respektive 
båtplats.  
 
El-gruppen 
Mätarinstallation pågår i B och C-raden. Gruppen 
kommer att jobba sig igenom resterande båtplatser 
så att Alla som skall ha, har mätare till kommande 
vinter.  
Vi har tagit fram en modell som vi visar på 
vårmötet. 
 
El och belysning 
Kontakta Hans Pettersson  0703-375011 
 
Fastighets-gruppen  Nytt!!!! 
Våra anläggningar på land måste underhållas här 
kan den händige få sitt lystmäte.  
Kontakta Lars Johansson i styrelsen. 
 
 
 
 
 

 
Hamn-gruppen  Nytt!!!!!!! 
En grupp som svarar för drift och underhåll av 
vår hamn. 
Här saknas krafter Väkommen! 
Kontakta Anders Dahlgren i styrelsen. 
 
 
Kran-gruppen  Nytt!!!!!!! 
Våra lyftkranar behöver ses över årligen. Du som 
vill jobba med mekanik och underhåll passar in i 
denna gruppen.  
Kontakta Lars Johansson i styrelsen. 
 
 
Områdes-gruppen  Nytt!!!!!!! 
Här har vi fått in några frivilliga. Fler medlemmar 
är välkomna. 
Kontakta Lennart Andersen i styrelsen. 
 
 
Miljö                        
 
Höstens storstädning blev lyckad och området 
väldigt fint. Det gäller nu att vi kan bibehålla 
detta och alla måste således hålla rent på sina 
egna uppställningsplatser. 
Resultatet från städningen blev 4100 kg metallskrot, 
6 kubik deponimaterial och 20 kubikmeter trä till 
Holmens bruk för uppvärmning. Före sjösättningen 
ska vi samla ihop all sly som röjdes under vintern, 
en majbrasa på klubben kanske ? 
Vi kommer att kalla till en gemensam vårstädning 
av området. 
 
Lennart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrelsen 2007- 08 
Ordförande Knut Andersson              H20 
Vice ordf Thorbjörn Lidvall           M20 
Kassör Karl-Axel Bäck              G18 
Sekreterare Sigmund Andersson       L09 
Hamnkapten Anders Dahlgren            F05 
Vice sekr Jan Tallberg                    G17 
Miljö Lennart Andersen           M07 
Suppleant Lars Johansson               H14 
Nyckelansvarig Lennart Andersen 
Masthuset Jan Tallberg  
 

MOBILGRUPPEN  
Sjösättning; lördagen den 17 maj från kl. 
08.00. 
 Anmälningslista finns på klubbens 
anslagstavla. 
Kontakta Mikael Alsterberg 
Dagtid    0703 - 829873 
Kväll      0707 - 874885 
Svante Arvidsson   0704-614116 
 


