
 
 
Protokoll medlemsmöte SNF, Svensboda natur- och 
fritidsförening 2014 
 
Lördagen den 27 september 2014, 13.30 
Föreningshuset vid fotbollsplanen 
Närvarande 34 personer 
 
Protokollet kommer att publiceras på föreningens hemsida www.svensboda.se samt anslås 
på föreningens anslagstavlor i området. 
 

1 Medlemsmötet öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Jan Carlsson. 

 
2 Fråga om medlemsmöte är i behörig ordning utlyst 
Mötet är i behörig ordning utlyst. 

 
3 Val av ordförande för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Lars Gröndahl. 

 
4 Val av sekreterare för mötet 
Till sekreterare för mötet valdes Emrika Larsson. 

 
5 Val av två justerare tillika rösträknare 
Till justerare tillika rösträknare valdes Berit Staaf och Inger Gröndahl 

 
6 Godkännande av dagordningen 
Mötet godkände den förelagda dagordningen. 

 
7 Fastställande av röstlängd 
Mötet fastställde avprickningslistan som röstlängd. 

 
8 Fastställande av förvaltningsplan för 2015 
Mötet fastställde förvaltningsplanen. 
 
9 Fastställande av budget för 2015 
Med anledning av att det kommit in många frågor från medlemmar om kostnaderna för nya 
bryggan vid Östra badet vill styrelsen tydliggöra följande: Den totala summan för nya 
bryggan blev 74 567 SEK. Budgeten var 75 000 SEK.  
 
Fråga från mötesdeltagare: Varför finns ingen omklädningshytt vid Norra badet? Styrelsen 
svarar att ingen sådan förfrågan/förslag har kommit in. Medlemmar är välkomna att lämna 
förslag till medlemsmötet och så får medlemmarna ta ställning till förslaget. 
 

http://www.svensboda.se/


 
Fråga från mötesdeltagare: Ingår det ny flotte för Östra badet i 2015 års budget? Styrelsen 
svarar att det inte ingår ny flotte i budgeten för 2015. Mötesdeltagaren informerar att då 
flotten som ligger där nu eventuellt behöver nya flytblock, så kommer block 6 ta upp flotten 
innan vintern och se över behov av reparation. Styrelsen svarar att sådan åtgärd ryms inom 
budgeten. 
 
Med anledning av röjning av granris vid Eskilsbacka så kommer en extra arbetsdag utlysas i 
slutet oktober/början november. Styrelsen kommer informera om tid/plats vid senare 
tillfälle. 
 
Mötet fastställde budgetförslaget för 2015. 

 
10 Inkomna skrivelser 
Inga skrivelser 

 
11 Övriga frågor 
 
Mötesdeltagare uppmärksammar mötet på att gungor och eventuellt hela gungställningen 
vid Östra badet måste bytas ut. Mötet uppdrar åt styrelsen att se över områdets lekplatser 
ur säkerhetssynpunkt. 
 
Mötesdeltagare vill uppmärksamma mötet på att det nu, med anledning av den bredare 
bryggan, är mer populärt att solbada på bryggan. De som solbadar uppmanas av deltagaren 
att ha större förståelse för att det är en badbrygga och att barn som badar skvätter. 
Styrelsen förtydligar att det är en föreningsbrygga och att de som har rätt att utnyttja 
bryggan i första hand är betalande medlemmar. Ytterligare mötesdeltagare gör mötet 
uppmärksamt på att hundägare blivit sämre på att ta upp hundbajs i området och att 
nedskräpningen i området har ökat. Mötet uppmanar samtliga medlemmar till bättring på 
dessa områden. Mötet uppdrar också till styrelsen att fundera på hur vi som förening kan 
hantera frågan om trivsel, både på badplatsen och i området i stort. 
 

12 Avslutning 
 
 
Vid protokollet Mötesordförande 
 
 
Emrika Larsson Lars Gröndahl 
 
Justeras 
 
 
Berit Staaf Inger Gröndahl 


