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Protokoll styrelsemöte 2022-01-11  
 

 

Plats: Klubbstugan 

Tid: 18,00 – 20,00 

 

Namn Roll Närvarande 
Tommy Kling Ordförande Ja 
Folke Nyström Vice ordförande Nej 
Monica Wallin Kassör Ja 
Yvonne Westerlund Sekreterare Ja 
Per Eriksson Ledamot Nej 
Morgan Evensson Suppleant Ja 
Anders Åström Suppleant Ja 
Martin Eklund Hamnkapten land Ja 
Rune Gustafsson Hamnkapten vatten Ja 
Roger Ahlm Arbetssamordnare Nej 

 

 

§ 1 Öppnande 

Tommy öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Morgan ersätter Per och Anders ersätter 

Folke. 

 

§ 2 Dagordning 

Styrelsen godkände dagordningen.  

 

§ 3 Styrelsen gick igenom föregående protokoll som lades till handlingarna med följande 

noteringar: 
a. Projekt ”Havet åt alla” 

i. Föreningen ska gå ut med information till våra medlemmar om att vi 

behöver seglingskunniga som kan hjälpa till med seglingsinstruktion 

för barn och ungdomar. Samtidigt ska vi undersöka om det finns 

båtintresse från barn och ungdomar och hänvisa att de tar kontakt med 

Mikael Olavi. Yvonne gör ett mailutskick. Punkten är åtgärdad. 

ii. Föreningen ska gå ut med information från projektet ”Havet åt alla”. 

Folke lämnar information till Yvonne som mailar ut till medlemmarna.  

Folke lämnade ett förslag till information som Yvonne ska maila 

till medlemmarna.  
b. Mastställ 
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i. Yvonne återkopplar att de som har master i traktorgaraget ska notera sina 

kontaktuppgifter på masten. De kan flytta masterna till mastskjulet till 

våren. Punkten är åtgärdad. 

 

§ 4 Inför årsmöte 2022 – samtliga underlag mailas till Yvonne senast 25 januari för utskick 

till alla medlemmar inför årsmötet. Status enligt nedan: 

a. Verksamhetsberättelser. 

i. Hamnkommittén. Klart. 

ii. Motorbåt. Yvonne stämmer av med C-G. 

iii. Segling. Klart. 

iv. Maskingruppen. Yvonne stämmer av med Folke. 

v. Styrelse. Yvonne stämmer av utkast med Tommy. 

b. Resultat- och balansräkning. Klart 

c. Förslag till budet 2022. Klart 

d. Revisionsberättelser. Revisorn mailar. 

e. Proposition från styrelsen. Det finns inte behov av något underlag. 

f. Funktionärer. Klart. Skickas ut som information. Sten mailar underlaget till 

Yvonne som skickar ut det separat tillsammans med valberedningens förslag 

till val av förtroendevalda.  

 

§ 5 Miljöprover  

 Anders och Folke ansvarar för kommande aktiviteter med anledning av resultatet av 

miljöproverna. 

 

§ 6 Korrespondens 

a. Ej betalda fakturor.  

b. Svar medlemskap och båtplats 2022. Svaren hanteras efter 31 januari.  

 

§ 7 Övriga frågor 

Det fanns inga övriga frågor. 

 

§ 8  Nästa möte 

Nästa möte, konstituerande styrelsemöte, bestämdes till 2022-01-30 direkt efter årsmötet i 

klubbstugan. 

 

§ 9  Avslutning 

Tommy avslutade mötet och tackade alla. Styrelsen tackade Monica och Tommy för det fina 

arbete som de har bidragit med till föreningen och i styrelsearbetet. 

 

 


