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Extra styrelsemöte 2017-05-01 
 
Plats:   Bodatorpsvägen 4  
 
Närvarande: Carina ”Kicki” Lindblom, Birgitta ”Gitte” Fuchs, Hans Andersson och  
 Glenn Lötberg. 
 
Valberedning: Sophie Björk, Eva Schöld och Bo Jutner 
 
Frånvarande: Ingrid Svensson, Joakim Jernberg, och Stefan Persson 
 
 
1.  Sammanträdet öppnas 

Sammanträdet öppnades av Bo Jutner 
 
2.  Anledning till extra styrelsemötet 

Kristina Montgomery har meddelat valberedningen att hon avgår som ordförande i 
styrelsen. 
 

3.  Val av ordförande, sekreterare och justerare 
Mötet valde Bo Jutner till ordförande för mötet, Glenn Lötberg till sekreterare och 
Carina ”Kicki” Lindblom till justerare. 
 

4.  Föregående protokoll 
Mötet godkände föregående protokoll med följande ändring under pkt 11: 
Kristina presenterade framtaget förslag för ersättningar för 2015-16. En fast ersättning 
på 999kr och övrig ersättning enligt redovisade utlägg och körjournal. 
Styrelsen beslöt att anta förslaget. Kristina och Kicki reserverade sig. 

 
5.  Val till styrelsen 

Mötet valde följande personer som adjungerade i styrelsen fram till nästa stämma: 
Bo Jutner, ordförande 
Hans Andersson, ansvarig för bryggor och båtplatser 
Glenn Lötberg, sekreterare 
 
Övriga ledamöter som kvarstår i styrelsen: 
Ingrid Svensson, kassör 
Carina ”Kicki” Lindblom, ansvarig för vägar och diken 
Birgitta ”Gitte” Fuchs, ansvarig för badplatser 
Joakim Jernberg, ansvarig för vattenpumpar 
Stefan Persson, adjungerad att sköta hemsidan 
 

6.  Arbetsdag den 29 april 
Arbetsdagen hade följande arbetsledare: 
Eva Schöld, Lars Kjellner och Lars Andersson 
 
Servering av korv, bröd och dricka ordnades av Gitte Fuchs och Patrik Littorin 
 
2st Bigbag med 0-12 samkross + 1st saltsäck var levererat till fotbollsplanen och 
användes för att laga ”potthål”. 
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Bo Jutner köpte 2st burkar med olja till arbetsdagen. 
Kvarvarande olja och pensel finns hos Eva Schöld  

 
7.  Båtuppläggningsplats vid Maren 

Staffan Wiklund har åtagit sig att klippa gräset på båtuppläggningsplats och parkering 
vid Maren.  

 
8.  Midsommar 

Midsommarstången är trasig. Bo Jutner undersöker om den går att laga eller om en 
ny stång måste ordnas. 
Ingrid Svensson ordnar en skylt vid anslagstavlan. 
Nedtagning av stången efter midsommar ordnas av Bo Jutner. 
 

9.  Bryggan vid Fjällsviksviken 
Hans Andersson tar kontakt med Brobergs och informerar om våra planer med 
bryggan som ligger förtöjd vid badberget. Vår plan var att flytta bryggan in i Maren vid 
högvatten, men den har blivit så populär som badbrygga att vi undersöker om den kan 
ligga kvar.  

 
13.  Nästa sammanträde 

Nästa styrelsemöte hålls den 6 juni, kl 10.30 på Bodatorpsvägen 4. 
 

14.  Sammanträdet avslutas 
Sammanträdet förklarades avslutat. 
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Vid protokollet Justeras 
 
 
Glenn Lötberg Carina ”Kicki” Lindblom 


