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Protokoll konstituerande styrelsemöte 2022-01-30  
 

 

Plats: Klubbstugan 

Tid: 15.00 – 17.00 

 

Namn Roll Närvarande 

Anders Åström Ordförande Ja 

Folke Nyström Vice ordförande Ja 

Per Edén Kassör Ja 

Yvonne Westerlund Sekreterare Ja 

Morgan Evensson Ledamot Nej 

Lars Berntzén Suppleant Ja 

Roine Pettersson Suppleant Ja 

Martin Eklund Hamnkapten land Ja 

Tomas Sandberg Hamnkapten vatten Ja 

 

 

 

Ärende Förslag och underlag 

§ 1 Öppnande 

 

Anders öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Dagordning 

 

Styrelsen godkände dagordningen. 

§3 Konstituering av 

styrelsen och 

firmateckning 

Årsmötet har valt ordförande och kassör. Sekreterare och vice 

ordförande är valda på två år och har ett år kvar.  

 

Styrelsen har enl stadgarna §15 utsett funktionärer som presenterades 

vid årsmötet. Ev avhopp under verksamhetsåret kan därmed ersättas 

av styrelsen utan nytt årsmöte. 

 

Styrelsen beslutade att firman tecknas för post- och bankkonton och 

kontotransaktioner av ordförande Anders Åström och kassör Per 

Edén, var för sig. 

 

Styrelsen beslutade att firman tecknas för   

post och övriga försändelser av ordinarie ledamöter samt suppleanter 

var för sig. 
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§4 Arbetsordning 

styrelse  

Styrelsen resonerade om styrelsens arbetssätt för kommande 

verksamhetsår.  

 

Vi vill att arbetsgrupperna lämnar förslag till ärenden som de vill att 

styrelsen ska hantera vid nästa möte. Sammankallande kan maila 

punkter och underlag till yvonne.westerlund@bahnhof.se en vecka 

innan varje möte. Yvonne meddelar detta till arbetsgrupperna, inkl 

möteskalender. 

 

Styrelsens medlemmar ska också  maila punkter till dagordningen en 

vecka innan varje möte, till samma mailadress som ovan.  

 

Yvonne skickar ut kallelse till styrelsemöten en vecka innan mötet. 

 

Så långt det är möjligt vill vi att underlag till punkterna på 

dagordningen kan bifogas kallelsen så att alla kan förbereda sig inför 

mötet, som då kan genomföras så tidseffektivt som möjligt och med 

brett deltagande. 

 

Martin och Folke tömmer föreningens brevlåda och vidarebefordrar 

till rätt person. Folke letar fram nyckeln. 

§5 Föregående 

protokoll 2022-01-11 

 

Styrelsen gick igenom föregående protokoll och lade det till 

handlingarna.  

§6 Korrespondens 

• Inkommet  

• Avsänt 

 

Inkommande mail och dokument sedan senaste styrelsemöte 

hanterades enligt följande:  

• VNBF efterlyser miljöombud/ansvarig. Yvonne 

vidarebefordrar mailet till Folke, som svarar.  

• Sv sjö tipsar om förtöjningsguide. Vi lägger informationen till 

handlingarna utan vidare åtgärd. 

• Medlem meddelar om båtplatser och får svar. Vi lägger 

informationen till handlingarna utan vidare åtgärd. 

• SBU påminner om obetald faktura. Mailet är vidarebefordrat 

till SBS kassör. Per ordnar så att han får tillgång till den 

mailadressen. 

§7 Miljöprover 

 

Anders och Folke hanterar ärendet och informerar status vid 

kommande möte.  

De har mailat till miljökontoret utan att få svar. 

§8 Från årsmötet 

 

Från årsmötet fram kom det önskemål om att förtydliga vad och hur 

arbete i enlighet med arbetslistan ska utföras. Styrelsen tar med det 

till kommande säsong.   

 

 

 

 

 

 

 

§9 Årsplanering för 

styrelsemöten 

Följande punkter planeras in under styrelsens möten under året: 

 

mailto:yvonne.westerlund@bahnhof.se
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 Vad När Kommentar 

Aktivitetsplan 2022-02-22 Alla funderar på 

förslag och nya 

aktiviteter 

Arbetsuppgifter till 

arbetslistan som ska 

bemannas och 

arbetsdagar 

2022-02-22 Underlag behov inkl 

bedömd insats i 

timmar nehöver 

förberedas 

Inför sjösättning 2022-04-26  

Inför upptagning Hösten, datum 

beslutas senare 

 

Årsstämma Nov/dec,  datum 

beslutas senare 

 

Traversbygget, inkl 

miljöprover, flytt av 

bryggor mm 

Stående punkt varje 

möte 

 

 

 

§10 Övrigt. 

 

Yvonne informerar alla medlemmar om ny styrelse och funktionärer. 

Det finns även önskemål om ett anslag i klubbstugan med foto på 

styrelsen och sammankallande i arbetsgrupper.  

§11 Nästa möte 

 

Nästa möte bestämdes till 2022-02-22 kl 18,20 i klubbstugan. 

 

Vårens mötesplan bestämdes till: 

22 mars 

26 april 

17 maj 

Kl 18,00 – 20,00 i klubbstugan 

 

§12 Avslutning Anders tackade samtlig för mötet och förklarade det avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Åström  Yvonne Westerlund 

Ordförande   Sekreterare 


