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Mälaröarna                             Protokoll Styrelsemöte 2022-05-23

Plats: Teams

Deltagare: Per Åhrén, Agneta Magnusson, Lena Jerrewing, Ing-Marie Lidell Edman, Lena Hübbert och 
Camilla Lax Uebel.

1 Mötets öppnande. Per Åhrén öppnade mötet.

2 Godkännande av dagordningen. Dagordningen diskuterades och godkändes.

3 Val av justerare. Per Åhrén justerar protokollet.

4 Godkännande av protokoll. Föregående protokoll godkändes.

5 Rapporter:
 Äldreboende på Tranholmen. Louise Sörme, vårt miljöombud, rapporterade att hon, Mats 

Ellström och Gösta Norberg har en aktiv dialog med Utemiljöförvaltaren och 
Markförvaltaren på Ekerö kommun. 

 Motion. Lena Jerrewing har varit i kontakt med Magnus Karnefors för att få veta mer om  
planerna för den nya grenen. Styrelsen informeras till nästa möte då beslut ska fattas. 

 Ansvarig för inköp av ledarkit och förrådet i Tranholmen. Då Egon Edwinsson vill att 
någon annan ska ta över behöver vi hitta en ersättare. Agneta skriver ett förslag på utskick 
till våra medlemmar med en förfrågan om någon kan ta på sig ansvaret för detta.

6 Ekonomi. Allt går enligt plan.

7 Övriga frågor:
 Erbjudande till ledare om bidrag till kläder inför hösten. Agneta har skickat mail till alla 

grenledare om vad som gäller så kontaktar de sina respektive ledare och funktionärer med 
erbjudandet.

 Möte om simhallen. Lena Jerrewing och Magnus Karnefors deltog på mötet med Kultur- 
och Fritidsförvaltaren på Ekerö Kommun. Simhallen ska bli klar andra kvartalet 2023 och 
är tänkt för just simning (snarare än kajakaktiviteter). 

 Protokollen kommer fortsätta läggas upp på vår hemsida. De kommer signeras digitalt.
 Till nästa möte ska vi även titta på vår annons som vi har månatligen i Mitt I Ekerö för att 

fatta beslut om huruvida vi ska behålla den.
 En gemensam digital plattform för styrelsen kommer att ses över av Per och Agneta.
 Kontaktansvarig för föreningsverksamheten på Ekerö Kommun är Agneta tills vidare. Mats 

Thornberg är ansvarig för statistik.

8 Årshjul för styrelsen:
 Styrande dokument. De dokument som främst behöver ses över till nästa möte är: Regler 

för resor och övernattning samt Medlemsombudets uppgifter. Innan årskiftet behöver vi se 
över Remisshantering och Inbrott och Skadegörelse.

 Vem-gör-vad-listan. Per uppdaterar listan till nästa möte. 

9 Nästa styrelsemöte blir den 1 juni i SOK-stugan kl 19.

10 Per avslutade mötet.
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Mälaröarna                             Protokoll Styrelsemöte 2022-05-23

Digital signering

Vid protokollet Justeras av

Camilla Lax Uebel Per Åhrén
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Mälaröarna                             Protokoll Styrelsemöte 2022-05-23


Plats: Teams


Deltagare: Per Åhrén, Agneta Magnusson, Lena Jerrewing, Ing-Marie Lidell Edman, Lena Hübbert och 
Camilla Lax Uebel.


1 Mötets öppnande. Per Åhrén öppnade mötet.


2 Godkännande av dagordningen. Dagordningen diskuterades och godkändes.


3 Val av justerare. Per Åhrén justerar protokollet.


4 Godkännande av protokoll. Föregående protokoll godkändes.


5 Rapporter:
 Äldreboende på Tranholmen. Louise Sörme, vårt miljöombud, rapporterade att hon, Mats 


Ellström och Gösta Norberg har en aktiv dialog med Utemiljöförvaltaren och 
Markförvaltaren på Ekerö kommun. 


 Motion. Lena Jerrewing har varit i kontakt med Magnus Karnefors för att få veta mer om  
planerna för den nya grenen. Styrelsen informeras till nästa möte då beslut ska fattas. 


 Ansvarig för inköp av ledarkit och förrådet i Tranholmen. Då Egon Edwinsson vill att 
någon annan ska ta över behöver vi hitta en ersättare. Agneta skriver ett förslag på utskick 
till våra medlemmar med en förfrågan om någon kan ta på sig ansvaret för detta.


6 Ekonomi. Allt går enligt plan.


7 Övriga frågor:
 Erbjudande till ledare om bidrag till kläder inför hösten. Agneta har skickat mail till alla 


grenledare om vad som gäller så kontaktar de sina respektive ledare och funktionärer med 
erbjudandet.


 Möte om simhallen. Lena Jerrewing och Magnus Karnefors deltog på mötet med Kultur- 
och Fritidsförvaltaren på Ekerö Kommun. Simhallen ska bli klar andra kvartalet 2023 och 
är tänkt för just simning (snarare än kajakaktiviteter). 


 Protokollen kommer fortsätta läggas upp på vår hemsida. De kommer signeras digitalt.
 Till nästa möte ska vi även titta på vår annons som vi har månatligen i Mitt I Ekerö för att 


fatta beslut om huruvida vi ska behålla den.
 En gemensam digital plattform för styrelsen kommer att ses över av Per och Agneta.
 Kontaktansvarig för föreningsverksamheten på Ekerö Kommun är Agneta tills vidare. Mats 


Thornberg är ansvarig för statistik.


8 Årshjul för styrelsen:
 Styrande dokument. De dokument som främst behöver ses över till nästa möte är: Regler 


för resor och övernattning samt Medlemsombudets uppgifter. Innan årskiftet behöver vi se 
över Remisshantering och Inbrott och Skadegörelse.


 Vem-gör-vad-listan. Per uppdaterar listan till nästa möte. 


9 Nästa styrelsemöte blir den 1 juni i SOK-stugan kl 19.


10 Per avslutade mötet.







Mälaröarna                             Protokoll Styrelsemöte 2022-05-23


Digital signering


Vid protokollet Justeras av


Camilla Lax Uebel Per Åhrén
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