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Stråvalla Båtklubb 

Protokoll: Styrelsemöte tisdagen den 28 februari 2023, 

Klubbhuset, Stråvalla hamn 

Punkt 1 MR hade kallat till detta Extra styrelsemöte och öppnade mötet. 

Punkt 2 Närvarande: Patrik Lindberg PL, Torstein Fagerhaug TF, Bo Fock BF, Torbjörn Öhrström 

TÖ, Christer Örn CÖ, Peter Skoglund PS, Daniel Karlsson DK, Marie Rexelius MR. 

Punkt 3 Agenda, MR har kallat till detta extra möte eftersom vi behöver identifiera ett par nya 

styrelsemedlemmar samt en ny revisor. 

Punkt 4 Ny medlem i Styrelsen, Hamnkommittén. PS har pga av ändrade arbetsförhållanden valt 

att inte stå till förfogande för omval vid årsmötet 2023. PS kommer dock att fortsätta att 

stötta föreningen med praktiskt arbete. Ett sms har distribuerats med efterlysning av en ny 

ledamot i styrelsen för arbete i Hamnkommittén. En person har anmält intresse, han har 

intervjuats av MR och CÖ, styrelsen är eniga i att föreslå denna person till Valberedningen 

inför Årsmötet den 9 april 2023. MR informerar Valberedningen. 

Vår revisor har hastigt avlidit varför en ny revisor behöver identifieras. Beslutades att 

fortsätta söka inom föreningen, alternativ att lägga ut detta arbete externt. PL tar in en 

offert från en möjlig extern revisor. 

Vår ordförande PL har beslutat att arbeta vidare under säsongen 2023 men att inte stå till 

förfogande för omval vid Årsmötet 2024. Ett arbete för att identifiera en ersättare kommer 

att initieras, styrelsen kommer att bidra och vid Årsmötet kommer vi att begära att 

Valberedning och Hamnkommitté via Piruttagningssystemet kommer i fortsättningen att 

ske efter Årsmötet för att ge Valberedningen längre tid att arbeta till nästa Årsmöte. 

Punkt 5 Nästa medlemsmöte (årsmötet): 9 april 2023 10:00 i klubbhuset. 

Punkt 6 Nästa styrelsemöte 9 april 2023 efter årsmötet. 

Punkt 7 Övriga frågor: 

Punkt 7.1 TF informerade om att 2023 års fakturor kommer att distribueras under veckan. 

PL informerade om arbetet med att återställa Toalett och Dusch efter vattenskadan. Det 

har identifierats att bärläkten behöver bytas, Byggföretaget har ej möjlighet att göra detta 

extra arbete. PL undersöker alternativa möjligheter samt diskuterar ersättning med 

Försäkringsbolaget. DK kan vara behjälplig med material, PL och DK koordinerar. 

Miljöförvaltningen kommer på besök den 2 maj för att besiktiga hamnen, detta besök sker 

regelbundet var 3:e år, PL står till deras förfogande. 

PL har lämnat in rapport på svar från miljöprover tagna i hamnen. 

Besiktning av kranen beställd. 

PS har inte möjlighet att tillverka fler Badstegar, har identifierat en kollega som kan göra 

detta. Kontaktar honom för en offert. 

Punkt 8 MR tackade alla och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet Marie Rexelius:  


