
 
 

 

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

Tid:  Onsdagen den 16 april  2014   

Plats:  Hos ledamoten Karl-Gustaf Eklund i dennes bostad i Södra Kärr, 

                                   Bergkvara 

Närvarande: John Bräutigam, ordförande 

Kennert Täck, kassör 

Roland Blomqvist, ledamot 

Pia Prestel, ledamot 

Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

 

Anmält frånvaro: 

Rune Fransén, adjungerad ledamot 

 

 

 

§ 14088         Förslag på tidpunkt och innehåll för ”Höstträffen 2014” 

 

 Presidiet föreslår att ”Höstträff 2014” med föreningsstämma äger rum torsdagen 

                   den 23 oktober 2014 med sedvanliga stadgeenliga ärenden enligt § 12 i 

  stadgarna, såsom… 

 

 Val av såväl ordinarie styrelseledamöter såväl som ersättare. 

 Val av valberedning. 

 Val av ordinarie revisor såväl som ersättare. 

 Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsbudget för 2015. 

 Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015. 

  

Presidiet föreslår vidare att ”Höstträffen 2014” begränsas till vad stadgarna 

föreskriver, varefter det serveras en enklare förtäring samt önskemål om tema 

för ”Vårträffen 2015”.  

 

Vid dagens överläggning den16 april 2014 med styrelsen framkommer följande. 

 

Roland Blomqvist är av den bestämda uppfattningen, att det på programmet för 



”Höstträffen 2014” måste finnas med en punkt på dagordning i enlighet med 

andra träffar som tar upp lokala aktiviteter och goda exempel på vad som skett 

ute i de olika medlemsföreningarna. 

 

Exempel på återföring av sådana lokala aktiviteter kan vara… 

 

- Hur gick det med gäddfabriken i Ängaskären? 

- Hur gick det med ansökan om LOVA-medel för genomströmningsprojektet i 

Södra Kärr? 

- Hur gick det med slamsugningsprojektet vid badstranden vid Ekkläppen? 

- Erfarenheter av vasslåtter 2014 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 ”Höstträffen 2014” med föreningsstämma skall ske torsdagen den 23 

oktober 2014 med början 18.30. 

 

 ”Höstträffen 2014” begränsas i huvudsak till vad stadgarna föreskriver enligt 

§ 12, varefter det serveras en enklare förtäring. 

 

 Under förtäringen redogör/återför de olika medlemsföreningarna för de 

lokala aktiviteter som skett sedan föregående ”Höstträff 2013”. 

 

 Medlemsföreningarnas förslag till tema för ”Vårträffen 2015”. 

 

 

 

 

 


