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Protokoll styrelsemöte 2021-01-04 
 

 

Närvarande:    Tommy Kling, Ronny Svensson (via web), Folke Nyström, Monica Wallin,    

                        Martin Eklund, Morgan Evensson och Rune Gustafsson. 

Ej närvarande  Per Eriksson:  

 

Plats: Klubbstugan. Tid: 1700 

 

 

 

§  1 Tommy Kling hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§  2 Tommy Kling valdes till mötesordförande. 

 

§  3 Dagordningen godkändes. 

 

§  4 Föregående protokoll 2020-12-08.  

   §  4.   Några enstaka fakturor är ännu ej betalda. Berörda har kontaktats. 

    §  7.   Skrivelsen är ännu ej sänd men den dateras 2021-01-07  

                         och sänds därefter.  

    § 10.  Martin Eklund kontaktar kommunen igen då vi inte fått  

                         klara besked angående sopkärlsavgifterna. 
 

 Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

 Föregående protokoll 2020-12-17 godkändes och lades till handlingarna.  

     

§  5 Ekonomi  

 

 Alla fakturor som kommit före årsskiftet är betalda. 
 

            Tillgångar bankkonton 2020-12-31:     

 Uppgifter finns i protokoll i klubbstugan men publiceras ej på hemsidan. 

      

§  6 Korrespondens 

 

- Inkommet:  2020-12-18 Skatteverket. Skattebesked: skatt 0 kr.  

- Avsänt:       Inget 
                                                                                                          
§  7 Inför årsmötet    

 Kallelse till 2021-01-17                   Sänd 2020-12-23. Mötet flyttat 

 

 Ny kallelse till 2021-02-21              Sänd 2021-01-06  
 

 Dagordning                                      Klar 

 Styrelsens verksamhetsberättelse    Klar 

Martin Eklund 

Tommy Kling 
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 Ekonomisk redovisning 

 

 Styrelsens förslag på Avgifter         Klar    
                                   

 Budget                                             Beräknad klar 2021-01-17 
Budgetmöte 2021-01-19  kl 17. Deltagare: Tommy Kling, Monica Wallin 

och Ronny Svensson. 

 

 Proposition: Ändring av stadgarna §§ 2 & 4  

 

 Förslag på nya klubbregler Ordningsföreskrifter gicks igenom. 

 

§  8  Övrigt 
 

 Martin Eklund.  
 

 Hur säkerställer vi att kallelsen till årsmötet sänds till alla? 

 Vi sänder via BAS. Om en email-adress är fel så markeras det. Två  

 medlemmar har inte email och de ringer vi till. 
 

 Det saknas punkt på dagordningen för årsmötet om bygge av travers. 

Det är en stor investering och underlaget är ännu inte tillräckligt för att kunna 

fatta beslut i frågan. Efter årsmötesförhandlingarna informerar vi om traversen 

och att mer information kommer att ges och ev. beslut kan komma att tas på 

medlemsmöte/vårmöte. 
 

Hur ska vi göra med röstlängd? 

Ett vanligt förfarande är att vid ingången bocka av på medlemslistan och 

dela ut röstkort. 
 

Föreslår depositionsavgift vid hyra av klubbstugan - förslagsvis  

motsvarande vad det kostar att låta en firma städa. 

Styrelsen beslutar att i nuläget ej införa depositonsavgift. 
 

 Föreslår inköp av hjärtstartare. 

 Martin får i uppdrag att kolla upp priser till nästa möte. 

 

 Tommy Kling 
 

 Vi har 8 i kö till båtplatser. De som har båtplats men inte sjösatt under 2020 bör  

            kontaktas för att höra hur de avser göra 2021. De som inte tänker sjösätta bör 

            inte få båtplats tilldelad. 

 Styrelsen beslutar att kontakta berörda enligt förslaget. Ändrar man sig  

            senare och vill sjösätta så garanterar klubben en båtplats. Avgift för de som  

            inte sjösätter blir då avgift för sommarplats på land och sedan avgift för  

            vinterplats 2021-2022. För de som ändrar sig och sjösätter blir det ordinarie 

            båtplatsavgift. Rune Gustafsson kontaktar berörda.  

 

 Arbetsplikt och nattvaktsplikt för de som i år fyller 75 år eller mer. 

Rune 

Gustafsson 

Martin Eklund 
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 Styrelsen föreslår att berörda är befriade från arbets- och nattvaktsplikt. 

 

 Till mötet inbjuden medlem. 

En medlem som framfört kritiska synpunkter om styrelsen hade bjudits in 

till dagens möte. Styrelsen konstaterar att medlemmen avböjt att närvara. 

Styrelsen avser sända en skriftlig förfrågan om vad kritiken avser för att ge 

medlemmen möjlighet att konkretisera sin kritik. 

 

§  9 Nästa styrelsemöte den 26/1  kl 17 i klubbstugan.                                 

Dessförinnan budgetmöte 2021-01-17 kl 17 med deltagare TK. MW och RS. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

        Vid protokollet           Justeras 

 

 

 

 

       Ronny Svensson        Tommy Kling  


