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Protokoll Nr 2022/4, styrelsemöte i Edshultshalls småbåtshamnförening 
 
 
Datum: Måndagen den 31 oktober 2022 
Tid: Kl. 19.00-19.45 
Plats: Digitalt möte via Teams 
 
Närvarande:  
Sören Runsteen, ordförande  
Anna-Lena Hagel  
Gert Mårland  
Claes Adeskog  
Helene Malm 
Thomas Johnson  
 
Frånvarande:  
Tony Östberg 

 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande förklarade mötet öppnat.  

 
2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes.  
 

3. Val av ordförande för dagens styrelsemöte 
Sören Runsteen valdes till mötesordförande.  

 
4. Val av mötessekreterare vid dagens styrelsemöte  

Anna-Lena Hagel valdes till mötessekreterare.  
 

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera styrelseprotokollet  
Gert Mårland och Heléne Malm valdes att jämte ordförande justera protokollet. 

 
6. Föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes med följande kommentarer:   
 

Punkt 10: En förtöjningsring är monterad och en ligger i sjöboden. 
 
Punkt 11: Sören har kontaktat VBOT angående betonglagningen och fått verifierat 
att det tillkommer extra kostnader om vi väljer att utföra detta.   

 
7. Beslut om utskick inför föreningsmöte 21 november 

a. Genomgång av slutliga dokument: Dokumenten gicks igenom fastställdes. 
 

b. Båtplatsavtal och båtplatsens storlek: Dokumentet gicks igenom och 
skrivningen om båtplatsens storlek togs bort och dokumentet fastställdes.  
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8. Arbete med större delaktighet hos medlemmar 
a. Medlemsförteckning och maillista till medlemmar, uppdatering: Förteckningen 

är uppdaterad med aktuell information. Thomas kontaktar Dahlströms för att 
dubbelkolla vilken mailadress de vill att vi använder.  
 

b. Information till hemsidan: Heléne har ännu inte kommit i kontakt med Thorleif, 
men tar det vid ett senare tillfälle.  
 

c. Årsmötesprotokollet är nu undertecknat och ligger i dropbox.    
 

9. Provisorisk lagning av stående räls 
Ingen rapportering då Tony inte var närvarande vid dagens möte.  

 
10. Vakanser och kölista till båtplatser  

Anna-Lena har via email kontaktat Göran Eriksson och erbjudit honom en av de 
lediga båtplatserna på södra bryggan, inväntar svar. Sören kontaktar Tony för att 
efterhöra om han erbjudit Mats/Marie Olsson den andra lediga båtplatsen på södra 
bryggan.    
 

11. Ekonomi 
I kassan finns i dagsläget 323 280 kronor.  
 

12. Övriga frågor 
Lokal för årsmöte: Då Lokalen i Barrevik var upptagen vid årsmötets datum erbjöd 
Heléne Malm att upplåta sin sjöbod till årsmötet, vilket tackades för och  

 
13. Nästa möte 

2022 

Föreningsmöte måndag 21 november kl. 19.00 
 

2023 

Styrelsemöte måndag 6 februari kl. 19.00  
Föreningsmöte måndag 20 mars kl. 19.00  
Styrelsemöte måndag 24 april kl. 19.00 

Styrelsemöte måndag 5 juni kl. 19.00 

Årsmöte söndag 31 juli kl. 14.00  
 

14. Mötet avslutas  
Sören tackade för visat intresse och avslutade mötet 19.45.   

 
Vid protokollet 
Anna-Lena Hagel 

 
Justeras:  

    
Sören Runsteen  Gert Mårland Heléne Malm 
Ordförande    


