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Rapport från höstmötet 

Fjorton medlemmar samlades till höstmöte 
på Viksgården den 30 november. Förutom 
stadgeenliga frågor diskuterades också vad 
som ska hända med klubbegendomen 
Blåsut. Den verksamhet som bedrivits i 
sommar har varit mycket uppskattad, men 
tyvärr inte lockat så många 
klubbmedlemmar. Eftersom viss 
livsmedelshantering förekommit, har AM 
kontaktats av Miljöstaben i Arvika kommun 
och informerats om att verksamheten inte är 
lagenlig. För att få anläggningen godkänd 
krävs omfattande investeringar. 
Kostnadsberäkningar har gjorts beträffande 
kök, vatten och avlopp och summan 
beräknas till ca 750 000 kronor. En 
investering är alltså nödvändig, om AM ska 
kunna bedriva verksamhet på Blåsut. 
Enligt § 7 i stadgarna ska höstmötet besluta 
om klubbhusets användning nästa 
verksamhetsår. Följande förslag las fram av 
styrelsen inför omröstningen: 
1. Investering 
2. Försäljning av egendomen och 
sammanslagning med ASS 
Efter diskussion med mycket delade 
meningar beslutades att ett tredje förslag 
skulle finnas med, nämligen oförändrat läge. 
Efter sluten omröstning fann rösträknarna 
att förslag 3 fick flest röster. Styrelsens båda 
förslag förkastades, vilket innebär att ingen 
verksamhet kommer att bedrivas på Blåsut 
nästa sommar. 
Åke Johansson, som varit ansvarig för 
utlåningen av Blåsut för privata 
tillställningar, har tyvärr meddelat att han 
inte kan fortsätta med detta. Vi tackar 
honom för allt arbete han lagt ner för att få 
det att fungera.  

                     Hjälp! 
Vi kan tyvärr konstatera att intresset för AM 
verkar tämligen svalt. Klubben har ju 200 
medlemmar, men som vi tidigare påpekat i 
våra medlemsblad, är det bara ett fåtal som 
ställer upp på de olika möten och 
arrangemang, som anordnas. Till våra 
arbetsmöten vår och höst kommer en 
kärntrupp på ca tio personer (ibland inte ens 
så många), och dessa utför ett viktigt och för 
Blåsut nödvändigt arbete. Vi är mycket 
tacksamma för att ni ställer upp år efter år, 
men var är alla andra? Städavgiften betalas 
tillbaka till den som kommer, och vi bjuder 
på förtäring vid grillen. Vi träffas och trivs 
och förenar nytta med nöje Vi tar tacksamt 
emot förslag på hur vi ska kunna locka flera 
till våra arbetsmöten. Tänk på att den som 
ställer upp gör en viktig insats för klubben 
och dess egendom. Våra möten annonseras, 
förutom på hemsidan, i Arvika Nyheters 
sportbilaga under rubriken Sekretariat. 
 
Det är också svårt att få medlemmar 
intresserade av styrelsearbete. Till klubbens 
ordinarie möten höst och vår kommer bara 
ett fåtal utöver styrelsen. Var finns du, som 
kan tänka dig att ingå i vår styrelse? Hör av 
dig!!!   
 
AM:s representanter i Hamnbolaget: 
Roland Löving, Dan-Inge Andersson och 
Kurt Nilson är AM:s representanter i 
Hamnbolaget. 
 
Valberedning: Valberedningen består av 
Robert Henriksson, Lars Johansson och 
Evert Grundström. 
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 Årsmöte 2012 
Årsmöte på Viksgården onsdag 28/3 
2012 klockan 18.30. Annonseras 
också på hemsidan och i AN. 

Välkomna! 

  

Medlemsavgift 2012 
Till detta medlemsbrev bifogas 
inbetalningskort för 2012 års 
medlemsavgift. Betalning måste ske 
senast 29/2 enligt våra stadgar.  
OBS! Betalningspåminnelse 
kommer inte att skickas ut. Kom 
ihåg att betala i tid!!! 
 

 

         Sommaren på Blåsut 
Rasmus Andersson har haft hand om den 
verksamhet, som bedrivits på Blåsut i sommar. 
Han har anordnat många trevliga aktiviteter, de 
flesta med inslag av sång och musik. Allsångs– 
och temakvällar har varit populära till-
ställningar. Tyvärr har inte så många 
klubbmedlemmar, som vi hoppats på, sökt sig 
till Blåsut, förutom på Båtens dag, då hela 
tretton båtar låg förtöjda vid bryggan. Dan-
Inge förevigade några av dessa på bild, som 
kan beskådas här intill. Vi tackar Rasmus för 
hans engagemang. Tack också till hans 
musikvänner, som förgyllt tillvaron för 
besökare med eller utan båt. 

 

God Jul och Gott Nytt År 
önskar 
Styrelsen 

AM Kontakt 
Roland Löving 
roland.loving@hotmail.com 
0570-260 42 , 070-6695710 
 
Mi-Charlotte Markfjäll 
Mi.charlotte@glocalnet.net 
0570-101 83 ,  070-3379413 
 
Frågor angående båtplatser besvaras 
av Claes-Göran Borg tel.070-5218909 
 

Sökes—kranförare 
Vi får ett bra tillskott i klubbkassan, om vi kan bidra med 
kranförare i hamnen. För närvarande har vi bara två stycken 
aktiva, och det är inte tillräckligt.  
 
Anmäl intresse till Claes-Göran Borg. Som  kranförare har 
du gratis upptagning och sjösättning av din egen båt.  
Det finns 581 båtplatser i hamnen, vilket innebär att ett stort 
antal båtar är i behov av kranlyft.   
 

Tack! 
 
Vi  tackar Rörledningsfirman Bröderna Karlsson AB för den 
fina varmvattenberedaren vi fått till Blåsut. 

       Westra Wermlands Sparbank finansierar Ditt båtköp 


