
 

Motion till FBK:s höstmöte 
 
 
 
 
Många medlemmar har uttryckt oro för att klubbhuset med restaurang på kort och 
lång sikt skall negativt påverka klubbens ekonomi och därmed ekonomiskt drabba 
medlemmarna. För att undvika spekulationer och ryktesspridningar och 
förhoppningsvis undanröja den oro som finns hos många medlemmar är det viktigt 
att alla medlemmar får full insyn i och redogörelse för hur frågan hittills och framöver 
hanteras. 
 
Före senaste årsmötet informerades om styrelsens planer på nytt klubbhus som helt 
skulle finansieras genom upplåtelse av gamla klubbhuset för restaurangverksamhet. 
Någon ekonomisk kalkyl presenterades inte utöver att siffran en miljon nämndes och  
att inga kostnader skulle komma att belasta klubben och medlemmarna. På årsmötet 
behandlades inte klubbhusfrågan och något beslut fattades därmed ej heller om vare 
sig själva byggandet eller ifråga om finansiering. I nyhetsbrev 25 april informeras om 
att ett 5-årskontrakt tecknats med krögaren samt att ”Det kommer alltså att bli en 
permanent krog i gamla klubbhuset. Intäkterna från detta finansierar vårt nya 
klubbhus”. 
 
Jag yrkar att man inför höstmötet redovisar alla beslutsprotokoll i ärendet. Jag vill 
se formella beslut vem som beslutat om nya klubbhuset och vem som står för de 
ekonomiska garantierna? Finns bankgarantier, borgen eller annan form av säkerhet, 
eller är det styrelsen eller enskilda styrelseledamöter? 
 
Jag vill också se en fullständig redovisning för totala kostnaderna för 
klubbhusbygget. Jag vill att revisorerna, inom ramen för sin löpande granskning, 
verifierar att det finns dokumentation på att arbetena (el, vvs, våtrum mm) utförts av 
certifierade/behöriga hantverkare och att revisorerna också verifierar att samtliga 
utbetalningar skett till företag med redovisade F-skattsedlar. 
 
Jag vill också se en redovisning av kostnader för underhåll och drift av klubbhuset så 
att inte upplåtelsen av gamla klubbhuset till restaurang och byggandet av nya 
klubbhuset medfört drift- och underhållskostnader utöver budget. I ovannämnda 
nyhetsbrev framgår att ”Den investering och ombyggnad som nu pågår för fullt i det 
gamla klubbhuset är helt och hållet finansierat av Märtas By The Sea”. Därmed, och 
det faktum att nya klubbhuset nyligen tagits i bruk, bör rimligen innebära att drift- och 
underhållskostnaderna måste vara minimala.  
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