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Styrelsemöte LSF 
 

 

Tidpunkt: 2015-06-13, kl 10.00 

Lokal: Lennart Olausson, Långestrandsvägen 8  

  

Närvarande: 

 

 

 

 

 

Förhindrad; 

Lennart Olausson, ordförande  

Ingar Wilhelmsen, styrelseledamot 

Svein Osa, styrelseledamot 

Johan Hjerkinn, styrelseledamot  

Anders Marthinsen, suppleant 

 

Ingen 

  

1. MÖTETS ÖPPNANDE 

Lennart hälsade välkommen till mötet. Han berättade om de aktiviteter som förevarit 

sedan föregående styrelsemöte: 

 Genomfört dugnaden den 2 maj 

 Torrläggning av de vattensamlingar som varit invid Snäckvägen 

 Saltning av vägarna  

 Borttagning av grenar som hindrat yrkestrafiken 

 Bortforsling av grovavfallet efter dugnaden 

 Uppdateringar av hemsidan 

 Framtagning av handlingar till årsmötet 

2. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

Dagordningen gicks igenom.  

 

Styrelsen beslutade: 

- Att godkänna dagordningen 
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3. GODKÄNNA FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Föregående protokoll från den 3 april 2014 behandlades 

 

Styrelsen beslutade: 

- Att godkänna protokollet 

4. GENOMGÅNG OCH DISKUSSION AV ÅRSMÖTESHANDLINGAR 

Styrelsen hade innan mötet tagit del av de förslag till årsmöteshandlingar som Lennart 

tagit fram. Under mötet kommenterade Lennart handlingarna varefter styrelsen diskute-

rade och delvis justerade vissa av föreslagen.  

 

De handlingar som behandlades var: 

 

1. Kallelse till årsmötet, inkl. dagordning för årsmötet 

2. Verksamhetsrapporten, bilaga 1 

3. Resultatredovisning, bilaga 2 

4. Specifikation av rörelsens kostnader, bilaga 3 

5. Utbyte av yttre pontonbrygga, bilaga 4 

6. Förslag till budget, bilaga 5 

7. Förslag till debiteringslängd, bilaga 6 

8. Förslag till stadgeändring, bilaga 7 

9. Förslag till funktionärer 2015-2016, bilaga 8 

10. Förslag till ny styrelse och styrelseordförande, bilaga 9 

 

Styrelsen beslutade: 

- Att fastställa respektive handling 

- Att ge Lennart i uppdrag att distribuera handlingarna till medlemmarna enligt 

punkt 5 nedan.  

5. FÖRSLAG TILL DISTRIBUTION AV HANDLINGAR 

I enlighet med stadgarna skall kallelse till årsmötet inkl. dagordning sändas ut till med-

lemmarna via brev. För övriga handlingar skall styrelsen anvisa plats där medlemmarna 

kan ta del av dessa. 

 

Styrelsen diskuterade alternativa former för att uppfylla stadgarnas krav. 

 

Styrelsen beslutade: 

- Att låta BK-byrån sända ut kallelse inkl. dagordning via brev 

- Att översända kallelse, verksamhetsberättelse, budget samt debiteringslängd via 

mail 

- Att publicera ovanstående samt övriga årsmötesbilagor på hemsidan  
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6. BEHANDLING AV EVENTUELLA MOTIONER 

Inga motioner till årsmötet hade inkommit till dagens styrelsemöte. 

 

Styrelsen beslutade: 

- Att Lennart översänder de motioner som inkommer till styrelseledamöterna via 

mail 

- Att om styrelsen behöver ett extra möte för att behandla motionerna kommer 

Lennart att kalla till detta i veckan före årsmötet 

7. DATUM OCH TID FÖR NÄSTA DUGNAD 

Nästa dugnad avser följande arbeten: 

 Färdigställa grundarbetet för sjöbodarna 4, 5 och 6 

 Fylla på grus mellan och runt om sjöbodarna 1, 2, 3 och 7 

 Förnyad algbekämpning av trädäcket mellan sjöbodarna 

 

Styrelsen beslutade: 

- Att Lennart kontaktar Ingar Kolstad för att efterhöra om den 18 juli är en lämplig 

dag för dugnaden 

- Att Lennart därefter kallar till dugnad via hemsidan och via mail 

8. NÄSTA STYRELSEMÖTE 

Vid mötet togs inget beslut om något ytterligare möte. Därmed blir dugnaden och årsmö-

tet nästa tillfälle då styrelsen träffas. 

9. MÖTET AVSLUTADES 

Lennart tackade styrelseledamöterna för ett synnerligen gott samarbete under verksam-

hetsåret och avslutade mötet kl 13.20. 


