
Skrivelse från valberedning 
 

Bakgrund 
Vid årsmötet 2019 fick valberedningen i uppdrag att se över två motioner. Dels en 

motion med förslag till reducerad styrelse och dels en motion om ersättning till 

styrelsen. Uppdraget gavs till valberedningen eftersom styrelsen anses jäviga i dessa 

frågor.  

 

I och med denna skrivelse redovisar vi valberednigen syn på dessa samt förslag till 

omröstning vid årsmötet.  

 

Vid en eventuell reducerad styrelse krävs ändringar i stadgarna. Vilket i sin tur kräver 

omrösningar om detta vid två årsmöten och/eller medelemsmöten. Detta innebär att en 

reducerad styrelse tidigast kan bli aktuell att införa vid årsmötet 2021.  

 

Ersättning till styrelsen går det att effektuera vid årsmötet. Skulle styrelsen reduceras till 

kommande verksamhetsår bör ersättningssystemet ses över ytterligare för att passa en 

ny styrelsesammansättning. Ett alternativ kan vara att vänta med frågan om ersättning 

till nästa årsmöte i det fall styrelsen kommer att reduceras. 

 

 

Reducerad styrelse 
Valberedningens inställning att det är fullt möjligt att minska styrelsen. Det fortfarande 

krävas att medlemmar, utan att ingå i styrelsen, åtar sig uppdrag för att driva 

verksamheten och pågående projekt.  

 

Enligt stadgarna idag består styrelsen av 10 funktioner: 

    

Ordförande 

   Vice ordförande 

   Sekreterare 

   Vice sekreterare 

   Kassör 

   Hamnfogde Skansholmen 

   Vice hamnfogde Skansholmen 

   Hamnfogde Björnö 

   Vice hamnfogde Björnö 

   Informationsansvarig  

 



Förslag 1: Mikael Jakobssons motion. Bifogas skrivelsen. 

Reducera styrelsen till 5 funktioner:   

Ordförande 

   Kassör 

   Sekterterare 

   Hamnfogde Skansholmen 

   Hamnfogde Björnö 

 

Vice hamnfogdar och informationsansvarig 

väljs av stämman men sitter inte i styrelsen. 

 

 

 

Förslag 2: Altenativ 

Reducera styrelsen till 7 funktioner:   

Ordförande 

   Kassör 

   Sekreterare 

   Hamnfogde Skansholmen 

   Vice hamnfogde Skansholmen 

   Hamnfogde Björnö 

   Vice hamnfogde Björnö 

 

Övriga nyckelfunktioner/ projektledare/ 

arbetsgrupper utses av styrelsen för att driva 

OBK:s verksamhet.  

 

 

 

Ersättning till styrelsen 
Valberednings inställning är att det är nödvändigt att någon form av utsättning bör utgå 

till vissa i styrelsen. Främst för att täcka kostnader som uppkommer i och med 

styrelseuppdrag. Detta ska ses som en generell ersättning för utlägg. Istället för att 

exempelvis ha bilersättning som skapar ytterligare administration. Detta kan detta bidra 

till att det blir lättare att rekrytera till styrelseuppdrag. 

 

Förra årets motion (Bifogas skrivelsen) avseende denna fråga lyftes från 

valberedningen. I denna fanns inget konkret förslag fanns att ta ställning till utan mer 

för att lyfta problematiken. År 2016 skrev Henric Endoffs en motion i frågan men den 



lämnades utan bifall av årsmötet. Valberedning har valt att återigen lyfta fram denna 

motion som ett förslag avseende ersättning till styrelsen. 

 

Förslag 1: Henric Endoffs motion 2016 (Bifogas skrivelsen) 

Föreslår reducerade avgifter för: Ordförande 

    Kassör 

   Hamnkapten Skansholmen 

 

Föreslår avgiftsfrihet för:  Bryggplats 

   Vinterplats 

   Upptagning/sjösättning  

 

Förslag 2: Altenativ 

Föreslår reducerade avgifter för: Ordförande  

   Kassör 

   Hamnkapten Skansholmen 

   Vice hamnkapten Skansholmen 

   Hamnkapten Björnö 

   Vice hamnkapten Björnö 

 

Föreslår avgiftsfrihet för:  Bryggplats 

   Vinterplats 

 

 

Båda förslagen innebär minskade intäkter till OBK och det bör tas höjd för detta i 

budgeten. I det fall ekonomin för OBK bedöms som svag bör prislistan justeras för att 

täcka dessa kostnader.  

 

 

/ Valberedningen 

 

 

    


