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PROTOKOLL FÖRT VID FSB ÅRSMÖTE, digitalt via Microsoft Teams 

DEN 28 APRIL 2020 
 

§1 Ordförande Lars-Olof Albert hälsade medlemmarna välkomna via mjukvaran 

Microsoft Teams på grund av Corona och förklarade mötet öppnat. Totalt 16 

medlemmar deltog i mötet. 

 

§2 Till mötets ordförande respektive sekreterare valdes Lars-Olof Albert och Patrik 

Libander. 

 

§3 Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Håkan Strandner och Peter 

Ekemalm. 

 

§4 Dagordningen godkändes. 

 

§5 Mötet förklarades vara behörigen utlyst. 

 

§6 Förvaltningsberättelsen och den ekonomiska redovisningen med resultaträkning för 

2019 föredrogs av Lars-Olof Albert och kassör Madelen Karlsson. Dessa godkändes 

och lades till handlingarna. 

 

§7 Revisionsberättelsen föredrogs av Cay Tidqvist. 

 

§8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning. 

 

§9 Val av styrelseledamöter för perioden 2021-01-01 t.o.m. 2022-12-31. 

Omval av ledamöterna Svante Fogelhamre och Martin Jävert. Nyval av ledamoten 

Marie Lundstedt. Madelen Karlsson har undanbett sig omval. 

 

§10 Val av ledamöter till valberedningen för 2020. Omval av ledamoten Mats 

Magnusson, Sven Sandberg och Håkan Strandner (sammankallande).  

 

§11 Till revisorer för 2020 omvaldes Hans Petersen och Cay Tidqvist. Som suppleant 

valdes Anders Odehn.  

 

§12 Revidering av stadgar 

De båda förslagen: 

 I §4 inkludera vice ordförande som firmatecknare 

 I §2 inkludera överlåtelse av båtplats till syskon eller i särskilda fall med styrelsens 

tillåtelse.   

Diskuterades och medlemsmötet godkände förslagen. Förslagen träder därmed 

nu i kraft då förslagen även godkändes på höstmötet 2019. 
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§13 Parkering 

Styrelsen har diskuterat vidare med två bolag som erbjuder parkeringsövervakning. 

Det bolag som har en erkänd SMS-tjänst valdes som möjlig kandidat för 

parkeringsövervakningen hos Skintebo Bryggor. Planen är att alla områden där bilar 

parkerar på FSB område skall omfattas av kravet med parkeringstillstånd. Antingen 

det som FSB medlemmar erhåller alternativt att parkeringstillstånd erhålles via 

SMS/app.  

 

Fråga: Vilken timtaxa är det tänkt? 

Styrelsen: Taxan bör vara i linje med omkringliggande parkeringar såsom Amundön.  

 

Fråga: Hur skall parkeringstillstånden administreras?  

Styrelsen: Företaget erbjuder antingen fysiska tillstånd eller digitala där flera fordons 

registreringsnummer kan kopplas till ett tillstånd.  

 

Fråga: Blir det merjobb för föreningen?  

Styrelsen: Nej det är inte tanken, de sista detaljerna skall redas ut med företaget 

innan det kan startas. Sedan måste företaget montera skyltar etc. 

 

Mötet beslutade att Styrelsen skulle jobba vidare på införsel av parkerings-

övervakning med tillhörande tillstånd för FSB medlemmar. 

 

 

§14 Information från styrelsen 

 

Asfaltering 

Den östra delen av den nedre parkeringen mot havet har asfalterats. Styrelsen tog in 

tre offerter och de endast ekonomin styrde denna entreprenad så valdes den 

billigaste. 140m2 har nu asfalterats vilket resulterade i 10 parkeringsplatser.  

 

Hemsidan 

Vi har en ny layout på hemsidan med en modernare plattform. En medlem har ordnat 

denna nya sida med lite nya formulär etc. Ni kan gå in och anmäla er för att få en 

notis när något nytt läggs upp på hemsidan. Finns även ett formulär där ni kan skicka 

in förslag. 

 

Digitalt utskick 

Årets utskick av ”Välkommen till Båtsommaren” skickades ut via e-post. Några e-

postdomäner sorterade det som skräppost, men på det stora hela så har det fungerat 

bra. Tänk på att meddela föreningen om ni byter e-postadress, för kommande års 

utskick kommer troligen också skickas digitalt.  
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Gjutningar 

De två inre betongfundamenten på den norra bryggan samt ytbeläggningen ut mot 

södra bryggan måste gjutas och det är ett mer omfattande arbete än att vi klarar det 

på arbetsdag. Styrelsen skall ta in offerter för detta arbete och förhoppningen är att 

det kan utföras till hösten om budgeten tillåter, annars så blir det 2021. 

 

Digitala ägarbevis 

De tidigare ägarbevisen av båtplatser på papper har nu ersatts av en digital variant. 

Arbetet med att skicka pappersvarianten fram och tillbaka tog en omfattande mängd 

tid i anspråk samt portokostnader. Enda skillnaden är att det digitala ägarbeviset ej 

signeras. 

 

Tre yttre kvarteren 

Tänk på att de tre yttre kvarteren skall vara fria från båtar och kärror mellan 15/6-

15/8, annars beläggs de med avgift. Denna yta är då för bilparkering. 

 

Vaktteckningen 

Corona gjorde även att vaktteckningen fick hanteras på annat sätt än tidigare. 

Medlemmarna fick köa på utsidan och släpptes in löpande så att det endast var två 

inne samtidigt utöver styrelsen. Möjligheten att ringa in användes av cirka 40 

medlemmar, det blev stressigt men vi fick genomfört vaktteckningen trots Corona. 

  

§15 Inga föranmälda ärenden  

 

§16 Övrigt 

 

§17 Mötet avslutas. 

 

 

Billdal den 28 april 2020 

 

 

---------------------------------------------  -------------------------------------------- 

Lars-Olof Albert                                                            Patrik Libander 

Ordförande                                                                  Sekreterare 

 

 

 

Justeras: 

 

 

---------------------------------------------  -------------------------------------------- 

Håkan Strandner   Peter Ekemalm                                                        


