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Styrelsemöte/ konstituerande möte 2019-04-01:  

 
Närvarande: Lars Eriksson (LE), Ralf Svedberg (RS), Göran Edbom (GE), Claes Grebell (CG),    
Maria Lindgren (ML), Curt Frendh (CF), L-O Gustavsson (LO), Kerstin Borell (KB) 
 

 
1. Mötet öppnas.  
2. Kallelse till mötet godkändes.  
3. Mötesordförande: Lars Eriksson 
4. Mötessekreterare: Maria Lindgren  
5. Justerare: Curt Frendh, Claes Grebell 

 
 

6. Från föregående protokoll:  
Föregående möte handlade mest om planering inför årsstämman. Årsmöte enligt separat   
protokoll.  
 

7. Ekonomi – kassarapport: 
Kassörens rapport per 2019-04-01: 
Årsavgifterna har skickats ut. Senaste betalningsdag är 2019-04-21. Flera medlemmar har redan 
hunnit betala in avgiften. Hittills är 28.000 kr inbetalt.  
 

8. Verksamheten:  

Medlem tagit upp fråga om att anlägga någon form av enklare stig fram mot geten i trädet i 
närheten av barnbadet. Marken där är blöt och ganska oländig så det kan vara svårt att ta sig fram 
för att närmare beskåda konstverket. Diskuterades alternativ med antingen grusad stig, eller att 
anlägga den med flis. Ett problem kan vara att en del slyröjning sker maskinellt invid badet och det 
kan finnas en risk att stigen då skulle förstöras i samband med detta. Eftersom det är så pass nära 
strandkanten bör det ansökas hos kommunen om strandskyddsdispens. Blankett för detta fylls i. 
(RS och LE).  

Föreningen har tidigare inköpt en portabel vattenpump. Den har gått sönder och skrotas. Ska 
därmed avföras från inventarielista. (RS) 

 

9. Övriga frågor: 

Konstituerande möte: Styrelsen kvarstår i samma roller som tidigare. Firman tecknas av Lars 
Eriksson och Ralf Svedberg, var för sig. Blankett med uppgifter om styrelseledamöter ska årligen 
fyllas i och sändas in till Lantmäteriet. Blanketten ifylld och skickas till Lantmäteriet. (RS) 

Ansvarsförsäkring för styrelsen har tidigare diskuterats. Förfrågan om offert skickas till 
Länsförsäkringar. (RS) 

Inventarieförteckning: Revisor (KB) påpekar att en inventarieförteckning måste finnas. En sådan  
finns hos kassören. Behöver dock ses över och uppdateras. (RS) 

Uppdrag till styrelsen från årsstämman: Valberedningssuppleant saknades, ingen anmälde sig på 
stämman. Uppdrogs till styrelsen. Detta är nu ordnat via ordinarie valberedare: Hasse Andersson är 
valberedningssuppleant.  
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Ändring av redovisning av budget för kommande år: Revisor (KB) tog upp frågan från årsstämman 
och diskuterade olika möjligheter och sätt som skulle kunna vara tydliggörande för medlemmarna i 
allmänhet.  

Långsiktigt verksamhetsplan: Det har tidigare gjorts en plan med olika aktiviteter som ingår i 
verksamheten och infaller vid olika tidpunkter under året. Efterforskas var den kan finnas i 
dagsläget och om det går att utgå från denna och uppdatera den samt att tillägga mer långsiktiga 
investeringar som kan komma i framtiden, så som bryggor som kan behöva ersättas, 
sjövattenpumpar, etc.  

Kontakta kommunen om möjligheter till eventuella farthinder i området: Detta har kommunen 
tidigare inte godkänt, och också begärt att tidigare uppsatta blomlådor som farthinder måste tas 
bort. Kollas ändå upp med kommunen en gång till. (ML). 

 

10. Nästa möte: 

Måndag 13/5 kl. 19.00 (LO)  

 

Mötet avslutas 

  

 

 

 

Styrelsemöte 2019-04-01 

Underskrifter: 

  

 

 

 ____________________________         ____________________________ 

Lars Eriksson, ordförande      Maria Lindgren, mötessekreterare 

 

 

_____________________________            ________________________________ 

Curt Frendh, justerare   Claes Grebell, justerare   


