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Protokoll konstituerande styrelsemöte 2017-01-23 
 

Närvarande:  Håkan Nordin ordf., Mikael Steen kassör, Ronny Svensson sekr.,  

Tomas Sandberg ledamot, Martin Eklund suppl., Morgan Evensson suppl. 

 

Plats: Klubbstugan Tid: 19:00    

 

 

§  1 Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§  2 Dagordningen godkändes. 

 

§  3 Föregående protokoll är årsmötesprotokollet. Det är justerat, finns på hemsidan, och 

lades till handlingarna.  

 

§  4 Konstituering av styrelsen 

 Ledamöter 

o Ordförande Håkan Nordin är vald för åren 2016 - 2017. 

o Kassör Mikael Steen är vald för 2016 - 2017. 

o Ledamot Per Eriksson är vald för 2016 - 2017 och är tillika arbetssamordnare. 

o Sekreterare Ronny Svensson är vald för 2017 - 2018. 

o Ledamot Tomas Sandberg är vald för 2017 - 2018 och utses av styrelsen till 

vice ordförande. 

o Martin Eklund och Morgan Evensson är valda till suppleanter för 2017. 

 

 Firmatecknare: 
o Att teckna föreningens firma för post- och bankkonton utses ordförande  

     Håkan Nordin och kassör Mikael Steen var för sig. 

o Att teckna föreningens firma för kontotransaktioner i post och bank utses   

      ordförande Håkan Nordin och kassör Mikael Steen var för sig. 

o Att teckna post och övriga försändelser utses sekreterare Ronny Svensson och 

kassör Mikael Steen var för sig. 

  

§  5 Korrespondens 

 Inkommet: 

 MnSF   Kallelse till årsmöte 7 dec. Årsmöteshandlingar/fullmakt. Till Roine  

 SBU     Begäran om årsrapport båtklubb 

 SSF      Begäran om årsrapport båtklubb 

 SSF      Info om Seglardagen 17/3. Föreningar kan inlämna motioner.  

Styrelsen diskuterade om att till nästa år lämna en motion gällande 

familjemedlemsskap i SSF. Åtgärd 034 

 

 Avsänt:  

 SSF årsrapport båtklubb insänd 2016-12-28 /RS 

 SBU årsrapport båtklubb insänd 2017-01-03 /RS 
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§  6 Aktivitetskalender 2017 

 Första utkast 2017-01-16 gicks igenom och justerades. Diskussioner om lämpliga 

datum för sjösättning, och framför allt, upptagning. Håkan Nordin hör med 

kranförare om föreslagna datum passar. Åtgärd 035.  

På vårmötet avser styrelsen efterhöra medlemmarnas uppfattning innan slutliga 

datum fastställs. Åtgärd 036 

 Seglingssektionen. Information om tävlingen 12-14 maj. 

 

§  7 Övrigt 

 Morgan Evensson kan ev. ordna med containrar till klubben. Styrelsen ställer sig 

positiv till idén att med containrar som grund bygga ett förråd. Morgan hör vidare 

om kostnader mm. Åtgärd 037 

 Avläsning av elmätare i båtskjulen. Ronny sänder email till berörda om att lämna 

mätarställning till kassören senast 15 februari. Åtgärd 038 

 Översyn/reparation/ersättning av klubbens materiel såsom luftkompressor, 

högtrycktvätt och Volvo Valpen innan båtsäsongen. 

 

§  8 Nästa möte planeras till den 21 februari kl 18 i klubbstugan. Fokus kommer att bli på  

 att kolla arbetstiderna för medlemmarna. 

 

§  9 Håkan Nordin tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

   Vid pennan        Justeras 

 

 

 

Ronny Svensson    Håkan Nordin

  

 

   


