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PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2023-02-07 

Närvarande: Fredrik Bergh, Göran Östman, Roland Holm, Alf Landerholm, 
Reijo Perälainen, Tommy Lindgren, Jonas Lindgren, Niclas Sandberg, 
Madelene Fager 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Fredrik Bergh hälsade alla välkomna till mötet och förklarade mötet 

öppnat. 

2. Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes. 

3. Tidigare frågor 

Välkomstbrev, vi behöver ta tag i det och både se över brev och hur det ska 

skickas till nya medlemmar. 

Vi har fått kartor över var det finns sjögull. Förslag för oss är duk täckt med ca 5 

cm grus. 

4. Ekonomisk rapport 

Ekonomin är i dagsläget knappt 60 tkr i eget kapital. Inkomst 94 tkr under 2023.  

5. Kommittérapporter 

Hamn: 

Jobbar med fördelningen av båtplatser. Preliminärt 10 tomma platser. 

Nya platser för stora motorbåtar västra hamnen, svårt att få ner stolpar utan is. 

 

Glipen: 

Ingen info om bävrarna under vintern. Ev städhelg 13-14 maj 

 

Segling: 

Teamsmöte 6 feb med Köping 

10 maj upptakstmöte onsdagsseglingar 

 

Miljö: 

Vi hade 3 anmärkningar tidigare, bara skylt återstår. 

Utskick gjort till de som fick anmärkning vid miljörond 

23 februari webutbildning om någon har möjlighet? 

 

Webbmastergruppen: 

BAS, registrera nya medlemmar 

Kommiteer ska uppdateras 

Idrottonline, vi behöver lägga in info under året 

Uppdatera Årsprogram 
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Schema på webben så alla kan hantera sina uppgifter och boka tider.  

Vi behöver lägga upp fler nyheter 

 

Ungdom:                                                                                                         

Behöver bli fler som hjälper till. Hur lockar vi till det?  

Fredrik skriver brev för att få stöd med 2 jollar och vi funderar vad vi kan bidra 

med. 

6. Medlemsärenden 

Christer Wahlgren, Camilla Schön och Johan Sjögren har ansökt om utträde. 

Pernilla Hansen har ansökt om paus men kan inte beviljas att hoppa över 

medlemsavgiften utan att få en ny inträdesavgift ifall hon sen skulle vilja komma 

tillbaka. Det är informerat till henne. 

7. Inkomna skrivelser 

Inga nya skrivelser. 

8. Övriga frågor 

Vårmötet blir den 15 mars. Förslag på program: Sievert berättar om sin 

världsomsegling 

9. Nästa möte 

7 mars 2023. Övriga möten under året:4/4, 2/5, 13/6, 22/8, 3/10, 7/11, 5/12, 

Vårmöte den 15/3  

10. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet:  Justerare: 

   

   

Jonas Lindgren  Fredrik Bergh 

 


