
Årsmöteprotokoll 20130131 

Ordförande Lage Karlsson hälsade välkommen och öppnade årsmötet. 

Ingen parentation hölls. 

Till mötesordförande valdes Lage Karlsson. 

Till mötessekreterare valdes Per-Åke Bergström. 

Till justerare av årsmötesprotokollet valdes Christer Munther och Peter Larsson. 

Dagordningen godkändes. 

Mötets behöriga utlysande godkändes. 

Verksamhetsberättelsen upplästes av ordföranden och godkändes. 

Kassaberättelsen lästes upp av kassör Hans Wallgärd och godkändes. 

Revisionsberättelsen lästes upp av Per-Åke Bergström och godkändes. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

AU beviljades ansvarsfrihet. 

Till ordförande på 2 år valdes Lage Karlsson. Lage meddelade att detta blir hans sista period 

som ordförande. 

Vakant. Till posten som ny sekreterare fanns ingen föreslagen. 

Till vice sekreterare på 2 år valdes Ken Rosén. 

Till revisorssuppleant på 1 år omvaldes Ronny 

Johansson.                                                        Till revisorer på 1 år omvaldes Morgan 

Liljestrand och nyvaldes Bo Hansson. 

Till ledamot i AU(arbetsutskottet) valdes Per-Åke Bergström. I arbetsutskottet ingår också 

ordföranden och kassören. 

Till styrelsesuppleanter på 1 år valdes Tommy Björkström och Lars Ågren. 

Till bryggfogdar på 1 år valdes Jörgen Pettersson, Kärringberget och Peter Larsson, 

Tegeludden. 

Till hamnfogde på 1 år valdes Christer Munther. 

Till  kranförare på 1 år valdes Christer Munther, Stefan Larsson, Lars Ågren och Uno Blom. 

  



Till stugvärdar på 1 år omvaldes:  Staffan Mjöby,  Anders Knutsson,  Bo Hansson,  Peter 

Kjellström,  Lars-Göran Olsson,  Lage Karlsson,  Jan-Erik Persson,  Sven-Uno Österlund, 

Carl-Arne Bäckström,  Per-Åke Bergström,  Lars Ågren,  Stefan Larsson,  Magnus 

Denqvist.                                                                                                                            Nyval 

gjordes: Anders Fredriksson, Rolf Tildeberg och Frank Karlsson.                      Summa 16 st 

stugvärdar. 

Till valberedare på 1 år omvaldes Sven-Uno Österlund, Magnus Denqvist och Anders Nätt. 

Årsmötet beslutade att ingen höjning av avgifterna skulle ske i år. 

Från klubbstugan fanns ingen rapport. 

Från bryggfogdarna meddelades att alla platser är uthyrda och att det finns personer på kö. 

Rapporterades att Mikael Knutsson har fått bygglov för sitt båthus, och även förrådsdel. 

Båthuset skall placeras i änden på gamla båthuset mot vägen till Mickelsön. 

Datum för arbetsdagar fastställdes till den 27 april, 4 maj och 7 september. 

Vad gäller underhållet på klubbstugan så finns det en del saker att göra. Bl.a. en del 

målningsarbete av fönster. Det beslutades att stugvärdarna skall ta ställning till vad som skall 

göras. Detta skall göras på mötet vid klubbstugan för stugvärdar onsdagen den 15 maj 

kl.17.00. Lördagen 5 oktober kl. 10.00 är det avslutning på säsongen vid klubbstugan. Då 

skall det städas och iordningställas inför vintern. 

Bryggunderhåll. Vid Kärringberget behöver porten bytas ut snarast. Bryggorna vid 

Tegeludden "Södra" skall oljas. Olja skall beställas. 

Vad gäller underhållet vid marinan Tegeludden, skall förutom sedvanlig gräsklippning och 

städning, ett staket sättas upp utefter vägen norr om båthuset. 

Sommarfest vid klubbstugan diskuterades. Det beslutades att styrelsen skall komma med 

förslag på tid för denna. Önskemål framkom att den inte läggs för sent på säsongen. 

Vad gäller trädfällning vid klubbstugan åtog sig Frank Karlsson och Peter Kjellström att 

organisera detta. 

En ny redskapsbod till klubbstugan är påbörjad. Gropar för plintar är grävda, och stommar till 

golv och väggar är tillverkade. 

En flaggstång till klubbstugan finns, (behöver repareras) och om tiden räcker till, skall 

åtminstone ett fundament tillverkas. Ansvariga är Christer Munther och Jörgen Pettersson. 

En gammal bryggsektion finns som skall repareras och iordningställas för att kunna användas 

som transportflotte, bl.a. för redskapsboden. 

Ström till bryggan Tegeludden "Norra", skall Mikael Knutsson ombesörja inkoppling av. 

Frank Karlsson kopplar in vatten vid samma brygga. Han skall även undersöka om han kan 

anskaffa div vvs-varor till den nya klubblokalen vid Tegeludden. 



  

Den nya klubblokalen finns färdig för leverans hos tillverkaren. Kommer att levereras under 

våren. Organiserandet av arbetet med att sätta upp den kommer att göras när den levereras. 

Ett 20-tal nya bommar till utsidan av bryggan Tegeludden "Södra" skall tillverkas. Högsta 

prioritet. Christer Munther håller i detta. 

Ett antal bojar skall sättas ut vid klubbstugan. Kätting skall beställas och sänksten ordnas. 

Klubbens traktor diskuterades. Christer Munther gör en förfrågan hos en reparatör om kostnad 

för reparation. 

Ordförande avslutade årsmötet. 

  

  

Mötessekreterare Per-Åke Bergström 

  

  

Justerare 

Peter Larsson                                                 Christer Munther 

 


