
Viktig motion inför årsmöte kransällskapet. 
 

Förslag på sammanslagning av Åsfjordens Kransällskap och Åsfjordens Båtsällskap 
 
Att trygga kranens framtid är ur flera perspektiv viktigt och naturligt av stort intresse.  
Många ideella mantimmar har lagts ner vid kranbyggnation och även under årens lopp och 
att sköta kran och brygga/anläggning är naturligt något som skall skötas inom den nya 
föreningen. 
 
Vi tror att en sammanslagning kan skapa en gnista och sätta fart på de som vill engagera sig 
och på så vis jobba aktivt tillsammans i den nya föreningen. Styrelsen har diskuterat över 
framtiden för att hitta olika lösningar.  
 
Styrelsen börjar bli till åren och återväxten är mycket låg. 
Lösningar och idéer för framtiden börjar att bli av stor vikt för kranens överlevnad i ett 
längre perspektiv. 
 
Styrelsen har väckt en gammal idé till liv på nytt tillsammans med båtsällskapets styrelse. 
Dom båda styrelserna har dels funderarat på varsin kammare, även funderat tillsammans 
och detta arbete har då resulterat en i lösning som vi bedömer är den bästa lösningen på 
sikt. 
 
 
 
 
Fördelar 
 
*1 styrelse. Trenden inom föreningslivet är på nedåtgående det är allt svårare att få 
personer att engagera sig ideellt. Idag sitter ett flertal med i både ÅBS och ÅKS styrelse. 
Flera av oss är också pensionärer, det är bara att erkänna drivkraften och engagemanget är 
inte lika som förr. En styrelse har lättare att föryngra sig än två. 
 
 
*1 årsavgift för både kran och båt. Det underlättar administrativt, ett utskick sparar pengar 
på porto, kuvert etc. 
 
 
 
*1 gemensam kassa. Det gör oss tryggare och starkare. 
 
 
 
* Lägre total medlemsavgifts kostnad. Om man är som de flesta med i båda föreningarna. 
 
 
 
 



*Tryggande av kranens framtid. Större kassa att ta ur om det händer något. Fler 
medlemmar. 
Vid en sammanslagning av kassorna så tryggar vi kapitalet för framtida kommande 
kostnader gällande skötsel och underhåll av kran, bryggor m.m. 
Bryggan vid Hamnholmarna flyttas in i den nya föreningen. 
Detta medverkar till en god start i sammanslagningen och ljusnar upp framtidsperspektivet. 
Vi får en större kassa (trygghet) att använda vid behov t.ex. vid reparationer av kran eller 
brygga. 
Det är inte alldeles angenämt den dagen inte kapitalet räcker för att reparera t.ex. trasig 
kran och kran-medlemmar skall ta ur sin egen ficka. 
Som det ser ut för framtiden så löper vi en risk att tappa en stor del av externa lyft från 
Industrihotellet då dom verkar avveckla förvaringsplatserna för båtar och detta gör att vi 
även tappar en del intäkter.  Detta gör då sammanslagningen och det ekonomiska än 
viktigare. 
 
Viktigt är också att säkerställa arrendet som kranen står för så att det fortlever. Arrendet 
gäller även båthusen och bryggan. Arrendet faller om vi inte säkerställer kranens och 
verksamhetens framtida överlevnad. Med en stark förening i stället för två små föreningar 
så tryggar vi arrendet i det mer långsiktiga framtida perspektivet. 
 
 
 
Nackdelar 
 
*Kranandelens värde. Andelens värde försvinner. 
 
 
 
 
En knutpunkt i det hela är kranandelarna som kran-medlemmar idag innehar. Vi har i 
styrelserna tittat på olika lösningar ur olika perspektiv.  
Vårt förslag och förhoppning är att samtliga medlemmar med kran-andel efterskänker dessa 
till kranföreningen. Denna föreslagna lösning är en viktig del för att komma vidare i 
sammanslagningsprocessen och skapa en trygg och god start för den nya föreningen. 
Lyftkostnaderna kommer fortsatt vara lika som tidigare för de som är med i föreningen. 
Detta måste naturligtvis röstas om på årsmöte enligt kransällskapets stadgar för att komma 
till beslut. 
 
 
 
 
 
En hel del att fundera över som ni ser.  
 
Vid eventuella frågor och funderingar maila Lennart eller Leif. 
lennart.thoring@telia.com        leifkajo@outlook.com 
 
Mvh. Styrelsen Kransällskapet. 

mailto:lennart.thoring@telia.com
mailto:leifkajo@outlook.com

