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Protokoll fört vid Edshultshalls småbåtshamnförenings föreningsmöte  
 
Datum:  Måndagen den 21 november 2022 
Tid:       Kl. 19.00-20.30 
Plats: Digitalt möte via Teams 
 
 
Närvarande: 
Sören Runsteen  
Anna-Lena Hagel  
Helene Malm  
Claes Adeskog 
Gert Mårland  
Thomas Johnson  
Tony Österberg  
Eva Bengtsson 
Per Bengtsson  
Daniel Stockelid  
Lars-Olof Persson 
Henrik Persson 
Joakim Plytz  
Odd Hagel  
Bengt Samuelsson 
 
 
 
1. Mötets öppnande 

Ordförande Sören Runsteen hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  
 
2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes efter tillägg av punkt 9 – Övriga frågor.   
 

3. Val av ordförande för dagens föreningsmöte 
Sören Runsteen valdes till ordförande.  

 
4. Val av mötessekreterare vid dagens föreningsmöte  

Anna-Lena Hagel valdes till sekreterare.  
 

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt vara 
rösträknare  
Gert Mårland och Thomas Johnson valdes till justeringsmän tillika rösträknare.   

 
6. Notering av närvarande medlemmar 

Närvarolista upprättades i form av avprickning i medlemsregister.   
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7. Framläggande av förslag till nya stadgar, hamnordning, båtplatsavtal  
 
a. Föredragning av förslagen: Mötet fastslog att dokumenten hade lästs 

igenom och tagits ställning till innan dagens möte, varför någon genomgång 
av dokumenten på mötet inte ansågs som nödvändig.  
 

b. Öppen diskussion: Inga redigeringsförslag av handlingarna framkom på sit-
tande möte. Sören rapporterade de synpunkterna som inkommit innan mö-
tet:  

 
i. Inträdesavgift (Rolf Ahbin): vi behöver nog se till att vi har en 

inträdesavgift på 5 000 kr, vilket tidigare har beslutats i föregående 
styrelse. Styrelsen tycker att detta är vettigt och kommer att skriva in det i 
Hamnordningen och båtplatsavtalen.  

 
ii. Kontaktuppgifter (Sören Runsteen): det är upp till varje medlem att säker-

ställa att föreningen har rätt kontaktuppgifter.  
 

iii. Vilande båtplatser (Rolf Ahbin): Skrivningen i Hamnordningen (punkt 4) 
om vilande båtplatser och kreditering av medlemmens avgift. Sören bad 
mötet funderar på alternativen nedan. Styrelsen skriver ett förslag på ly-
delse tills nästa föreningsmöte.   
a)  kostnadsneutralt och att medlemmen krediteras summan för båtplats-
avgift när avgift tas in för tillfällig hyresgäst eller  
b) att föreningen tar ut avgift både från medlemmen och tillfälliga hyres-
gästen.  

 
iv. Båtplatsernas längd och bredd: Varför har man inte uppgivit båtplatser-

nas längd och bredd i båtplatsavtalen? Styrelsen har valt att skriva ”båt-
typ” i stället för exakt längd och bredd på båtplatsen, då båtplatserna inte 
är exakta lika stora utan skiljer sig åt av olika orsaker och vid 
renoveringen av bryggan kommer detta att ändras. Därefter kan en mer 
korrekt inmätning ske. Alternativt kan nuvarande båts mått anges i stället 
för båttyp. Styrelsen föreslog att vi startar upp skrivandet av båtplatsavtal 
och så får vi sedan revidera avtalen när bryggan renoverats, vilket bifölls.   

 
v. GDPR: Sören påpekade att det finns lagkrav över hur man som förening 

ska behandla personuppgifter. Föreningen behöver ha personliga uppgif-
ter för fakturering och liknande. Styrelsen föreslog att en skrivelse för 
föreningen rörande GDPR arbetas fram, vilket bifölls.  

 
c. Beslutades att:   

 
i. Bordlägga beslut av nya stadgar, hamnordning och båtplatsavtal till 

nästa föreningsmöte 20 mars 2023 kl. 19.00 på Teams. 
 

ii. Synpunkter skall sändas skriftligt och vara styrelsen tillhanda senast 25 
januari 2023.  
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iii. Styrelsen sänder ut inkomna synpunkter till medlemmar tillsammans 

med styrelsens kommentar senast 20 februari 2023. 
 

iv. Slutligt justerat förslag sänds ut 6 mars 2023.  
 

v. Beslut om nya stadgar fattas på föreningsmöte 20 mars och 30 juli 
2023, varefter de träder i kraft. 

   
 

8. Rapport om genomförd besiktning av bryggan och åtgärdsförslag 
 
a) Frågestund och diskussion kring styrelsens skriftliga rapport: inga frågor 

ställdes på rapporterna.  
 

b) Förslag till beslut: Provisorisk lagning av stående räls utförs av förenings-
medlemmar på kommande arbetsdagar 2023. Beslutades att bifalla styrel-
sens förslag att skjuta på en omfattande bryggrenovering och i stället göra 
en provisorisk lagning på kommande arbetsdagar 2023 

 
9. Övriga frågor 

 
a) Fråga från Per Bengtsson: har föreningen en försäkring i det fall föreningen 

ev. blir ersättningsskyldig om t.ex. kättingen går sönder och lösdrivande bå-
tar orsakar skador på andra båtar eller skadas själv? Svar: nej, föreningen 
har ingen försäkring då den har visat sig vara väldigt kostsam. I stället har 
föreningen uppmanat båtägarna att tillse att de har ordentliga förtöjnings-
gods, egen försäkring samt även dokumenterat detta i båtplatsavtalen. Ett 
påpekande är att om föreningen ansvarar för kättingens prestanda bör in-
spektion ske regelbundet.  
 

b) Rapport från styrelsen: bra och uppskattat att få en rapport från styrelsear-
betet regelbundet. 

 
c) Önskemål från båtägarna att fendrar används i ännu lite högre utsträckning 

för skydd för sin egen och andras båtar.  
 

d) Styrelseprotokoll: önskemål att styrelseprotokollen läggs ut för medlem-
marna att ta del av. Styrelsen tar med sig frågan och hittar en lösning för 
publicering.  

 
10. Nästa möte 

Föreningsmöte måndag 20 mars 2023 kl. 19.00 digitalt via teams. 
Årsmöte söndag 30 juli 2023 kl. 14.00 i Malms/Samuelssons/Josefssons sjöbod 
vid Grumsedammen.  
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11. Mötet avslutas  

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet 19:46.   
 

 
 
 
Vid protokollet  
 
 
Anna-Lena Hagel  
 
 
 
Justeras:  
 
 
 
Sören Runsteen              Tomas Johnson                Gert Mårland   
Ordförande      

Thomas
Stämpel
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