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§  1 Tommy Kling hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.   

 

§  2 Dagordningen godkändes. 

 

§  3 Konstituering av styrelsen. 

 Ledamöter: 

 Tommy Kling, ordförande 

 Folke Nyström utses inom styrelsen till vice ordförande 

 Monica Wallin, kassör 

 Ronny Svensson, sekreterare 

 Per Eriksson, ledamot 

 Martin Eklund, suppleant 

 Morgan Evensson, suppleant 
 

 Firmatecknare: 

 Att teckna föreningens firma för post- och bankkonton och kontotransaktioner 

utses ordförande Tommy Kling, 19480701-9338, och Monica Wallin, 

19580402-7604, var för sig. 

 Att teckna post och övriga försändelser utses styrelsens ordinarie ledamöter 
samt suppleanter var för sig. 

 

§  4 Föregående protokoll är årsmötesprotokollet vilket ännu ej är klart och justerat. 

Protokoll från styrelsemöte 2019-11-18 gicks igenom och lades till handlingarna.  

  

§  5 Korrespondens. 

 Inkommet:   Inget 

 Avsänt:        Inget. 

 

§  6 Från årsmötet 

Ärenden att ta upp av styrelsen. Inget akut ärende kom upp under årsmötet.  

Vid informationsstunden efter årsmötets avslutande togs bl a tankegångarna på att 

komplettera befintligt låssystem till grinden med ett app-baserat system upp. Idén togs 

väl emot av medlemmarna och styrelsen beslöt gå vidare med en fördjupad studie.   

Per Eriksson och Martin Eklund kontaktar personer/firmor som har kännedom om 

systemet och rapporterar vid nästa styrelsemöte.  
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§  7 Långtidsplanering gällande möten. 

En preliminär mötesplanering för tiden fram till vårmötet togs fram. Styrelsen 

bedömer det lämpligt att ha ett styrelsemöte i månaden förutom under december 

månad samt under sommaren. 

 

    - Styrelsemöte tisdag  28/1  

    - Styrelsemöte tisdag  25/2 

    - Styrelsemöte tisdag  24/3 

    - Styrelsemöte tisdag  14/4 

    - Vårmöte söndag 26/4 

 

§  8 Övrigt. 

 Mobilkranen. 

Det finns i vinter inte plats för mobilkranen i nya båtskjulet utan den måste                  

skyddas med presenningar. Morgan Evensson inköper presenningar. 

  

 

Stadgarna.  

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av 5 personer. Styrelsen diskuterade om en ev. 

utökning kan vara ett sätt att engagera yngre personer. Man kan dock försöka engagera 

yngre medlemmar i klubbens arbete utan att de ingår i styrelsen varför man inte går 

vidare med idén nu. Det diskuterades olika aktiviteter som kan locka yngre personer 

att engagera sig mer i klubbens arbete. 

 

SBU och medlemssystemet BAS 

Monica Wallin gick i helgen en kurs i BAS i SBU:s regi. Eventuellt kan kursledaren 

hålla en kurs lokalt hos oss i vinter. Styrelsen och även övriga som kan ha behov av att 

känna till BAS såsom hamnkaptenerna och vaktansvarig. Monica kollar upp med 

kursledaren.  

 

§ 10 Nästa möte tisdag 28/1 kl 18 i klubbstugan. 

  

§ 11 Tommy Kling tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 Vid protokollet        Justeras 

 

 

 

 Ronny Svensson    Tommy Kling 

  

 


