
MOTIONER till Träibatns årsmöte 2020 
 
22 motioner har kommit in från ett flertal personer och en grupp av personer enligt följande 
lista: 

PB Peter Björkegren 
TK Tiina Kumpula 
AL Anders Ljungholm 
RS Roland Stenberg 
HW Håkan Westberg 
NST Niklas Wickman, Silke Martinen, Tiina Kumpula 

 
Styrelsen har läst de olika motionerna och valt att, i görligaste mån, gruppera dessa efter 
deras innehåll. 
Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att behandla motionerna en och en efterhand i lugn 
och ro. Detta är nu gjort och här är resultatet. Styrelsens svar/beslut återges i blå färg 
 

Kompetensutveckling på måndagar 

1 TK Resurs för kursdeltagare på måndagar: 
Några personer som gått kurser och behöver träna vill inte komma på måndagar. Det beror på 
att det är stor risk att man inte får plats i båt och om man får plats i båt får man mest ”åka 
med” som passagerare istället för att träna, utvecklas och bli tryggare i segelbåt. Mitt förslag är 
att en båt, (vi har ingen lättseglad enmänning eftersom Rafna är så rank), någon av 
tvåmänningarna, viks som träningsbåt för personer som gått någon av föreningens 
segelkurser. Detta för att alla ska ha möjlighet att få utvecklas. Träningsbåt måste inte vara 
samma båt varje måndag. 
Svar: Svaret är nekande till reservation av båt. Vi bör klara detta ändå. Se Motion 6, 7 och 8 
som ger större utrymme för medlemsnyttig träning. 

 

Rutiner för ansvars- och kompetensutveckling 

2 PB Behörig att använda föreningsbåtar på icke föreningstid: 
Skall vi reglera vilka som är behöriga att använda/låna föreningens båtar på icke föreningstid? 
Behörighetslista och vem som ger behörigheten. 
Svar: Ja.  Styrelsen utser behörig. 
 

3 HW Ansvar och utökade seglingsområden: 
Föreningsbåtarna är geografiskt begränsade till viken i Västergarn. Det området upplevs för 
litet. 
Behov finns att segla på andra platser i föreningens namn. Detta styrs av ansvarsfrågan som 
behöver förtydligas. 
Svar: Utökat område: Valva, Utholmens utsida och Kovik är nytt område för segling med 
oerfaren skeppare. Vad gäller andra platser se Motion 9-13. 
 

4 PB Lån av föreningsbåtar och ansvar: 
Vid användning/lån av föreningens båtar måste ansvar och seglingsområde förtydligas för 
medlemmarna så att det klart framgår vad som är tillåtet under så att säga privat användning 
av båtarna. 
Svar: Se Motion 3 som anger seglingsområde. Ansvarsdelen och ansvarsfördelning från 
Styrelsen kommer att klargöras. 



 

Måndagsseglingar 

5 TK Organisation på måndagar under seglingssäsong: 
Det skulle vara bra om man på måndagar 17.50 samlade möjliga skeppare och bestämde båtar 
och antal möjliga passagerare i varje båt. Kl 18 kanske det är lämpligt att fördela passagerarna i 
de olika båtarna, detta för att det ska kännas tryggare och lugnare för de personer som ska 
fördelas i båtar. 
Svar: Vi kan bara ställa detta som en önskan och inte som ett krav. Många har svårt att hinna 
till kl 18.00 
 

6 PB Måndagskvällarnas föreningssegling, gruppers deltagande:  
Begränsning för företag, skolor och andra föreningar att som grupp delta under våra 
måndagskvällar. Företag, skolor och andra föreningar får boka en annan tid där dom får pröva 
våra båtar.  
Svar: Ja 
 

7 PB Måndagskvällarnas föreningssegling, flera gäster: 
Den medlem som bjuder in mer än en gäst måste ta ansvar för hela antalet av sina inbjudna 
gäster under hela seglingskvällen. 
Svar: Ja 
 

8 HW Segling i Västergarn på sommaren: 
Segling i Västergarn på sommaren, måndagskvällarna upplevs som tunga och inte så fria som 
man skulle vilja för sin egen del som medlem i föreningen. 
Förslag: I mån av plats får gäster följa med i båt. Har man en värd från föreningen så ansvarar 
den för gästen. 
Skolor, företag och andra organisationer/grupper får arrangera segling med oss genom sin 
värd (medlem/båtansvarig) på annan tid än måndagskvällar. 
Svar: Ja 

 

Utökat seglingsområde 

9 AL Längre seglingar: 
Segla längs Gotlands östra kust (exempelvis Ronehamn till Fårösund) med flera stopp längs 
vägen. Fram- och återtransport på land. 
Svar: Ja 
 

10 HW Segling; cykel och segel; 
Att exempelvis runda vår södra spets Hoburg genom att segla i en riktning. 
Förslagsvis start i Kettelvik för segling till Vändburg. I Vändburg har man ställt cyklar för att 
kunna ta sig till Kettelvik igen. Gärna med övernattning.  
Svar: Ja 
 

11 HW Resa till Tjust/Västervik: 
Delta i Hasselörodden 15 Juli. 
Tjust skärgård, camping, 3 dagar. Prova navigering med sjökort. Endagdagars rodd till 
Västervik, allmogebåts-festival med ca 40 deltagande båtar.  
Svar: Ja 
 

  



12 HW Segling på andra platser än Västergarn: 
Föreningens männingar ska vara på plats i Västergarn på sommaren för att medverka på 
måndagsseglingarna. 
Någon eller några båtar borde friskrivas detta för att kunna vara på annan ort. 
Träibatn bör segla i andra hamnar och vatten än Västergarn. 
Svar: Ja 
 

13 AL Segling på andra platser: 
Genomför aktiviteter på andra platser (exempelvis Bläse, Ljugarn, Ronehamn, Fårösund) under 
några dagar för att synas och väcka intresse.  
Svar: Ja 
 
Motion 9 till 13 ställer givetvis krav på skeppare, trailer och båtar och att det görs en sund 
och försiktig riskbedömning. Se även motion 20. 

 

Familjefrågor 

14 HW Ungdomsarbete; inriktning på barn, ungdomar, föräldrar; 
Se över möjligheten att starta en ungdomssektion. En sommaraktivitet. 
Ungdomar som ledare, där barn och föräldrar är deltagare. 
En ny avdelning med nya unga ledare. 
Lek med båtarna på en enkel nivå. Camping, fika och segel. 
Svar: Ja.  Vi har dock ingen organisation för detta nu men är positiva till barns tillgång på 
båtliv. 
 

15 HW Barn- och familjeverksamhet: 
Barnutflykt med Elin, Per och tvåmänningen Signe. De planerar en mindre seglats där vi kan 
medverka. 
Västergarn till Kovik med övernattning eller liknande. 
Svar: Ja. Se Motion 14. Just denna utflykt ser ut att bli inställd tyvärr. 

 

Utökad kontakt 

16 AL Kontakt med Sjöscouterna i Visby: 
Inbjud Sjöscouterna till ett antal seglingar med syfte att kontakt med yngre personer och 
förhoppningsvis yngre medlemmar. 
Jag (AL) kan bistå med att köra ungdomar från och till Visby om så erfordras. 
Svar: Ja.  Vi har idag en försiktig dialog med Sjöscouterna och utökar gärna denna. Svar så 
här långt från Sjöscouterna är att de inte är mogna just nu. 
 

17 HW Bjuda in deltagare från andra orter: 
Bjuda in NorrGotlänningar på segling med oss i våra vatten. I alla våra männingar, besök i 
Kovik. 
Som tack för de utflykter vi fått vara med om på norr de senaste åren. 
Samma lika för Östergänningar, vid samma tidpunkt eller separat. 
Svar:  Bordläggs. Utflykter för detta år är redan under planering och ges tid tar vi upp detta 
mot hösten 2020. 

 
  



18 AL Aktivera befintliga passiva båtägare på Gotland: 
Informera på hemsidan och på andra sätt att vi kan bistå i att besikta skrov och rigg på 
befintliga passiva båtar med syfte att de skall bli seglingsdugliga igen. Efterhör med olika aktiva 
personer (exempelvis i Katthammarsviks/Östergarnsområdet) om möjliga båtägare att 
kontaktas. 
Svar: Nej. Denna typ av tjänst finns redan och bygger på frivillighet och egen nyfikenhet. Vi 
utökar inte denna verksamhet. 

 

Utveckla organisationen 

19 HW Större delaktighet i projekten. 
Våra idéer och ambitioner är större än vår kapacitet att genomföra alla projekt. 
Det behövs en genomgång av våra aktiviteter. Målet är att få fler deltagande medlemmar på 
våra aktiviteter om man varit med i beslutsprocessen om vilka aktiviteter/projekt som ska 
drivas. 
Svar: Ja.  En måndag i Maj vill vi göra en genomgång av de planerade aktiviteterna för 
Föreningen under 2020. Dessa finns på hemsidan om Du redan nu vill uppdatera Dig. 

 
20 NST En utflyktskommitté skapas: 

Kommittén består i första hand av Träibatns båtansvariga. 
Kommittén verkar för att aktiva medlemmar ska kunna genomföra grupputflykter med 
föreningens båtar i vattnen runt Gotland.  
Alla medlemmar är välkomna att ta initiativ, planera och genomföra utflykter i samråd med 
kommittén. 
Syften:  

 att öka säkerhetsmedvetande. 
 att gemensamt lära sej och utvecklas. 
 att ansvara för och vårda föreningens lösa egendom. 
 att öka engagemanget bland föreningsmedlemmar och på det viset hålla föreningen 

levande. 
 att representera föreningen även utanför hemmahamnen. 

Svar: Ja. Detta vore bra. Gruppen ser till att motion 9 till 13 blir genomförbara i samförstånd 
med styrelse, aktivitetskalender och sunt säkerhetstänk. 

 
21 AL Medlemskategorier: 

Skapa en ny kategori – Stödjande medlem – 250 kr à 300 kr per år. Rätt till gratis almanacka 
samt årsskrift. 
Styrelsen: Motion 21 avstyrks. Vi kan inte garantera att vi kan framställa almanackor alla 
kommande år. Befintliga medlemskategorier är tillräckliga. 
Svar: Nej 

 
22 RS Inför ett nytt webbsystem: 

Att införa ett nytt CMS-baserat webbsystem där flera personer kan lägga upp aktuell 
information (inklusive inbjudningar till gemensamma utflykter, bilder och annat). 
Svar: Ja.  Vi behöver hitta formerna för detta så det kan användas av många.  
Styrelsen: Motion 22 stöds. De olika arbetsgrupperna skall kunna publicera direkt på Träibatns 
webbplats. 
 


