
Protikoll Styrelsemöte med Andelshamnen Lagunen i Malmö Ek förening  

Möte nr: 5 Tid : 18.00
Datum: 250521 Plats: Lagunen

Protokoll
Kallade: Runar Åsly (RÅ) Nanna Geidenmark (NG), Fredrik Andersson (FA), Fredrik 

Gustafsson (FG), Hans Birth (HB), Robert Ek (RE), Patrik Lilja (PL), Ulf Löfberg 

(UL), Hans Birth (HB)

Frånvarande: Hans Birth

Ordf. Nanna G.

Sekr. Robert E.

1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av dagordning

3. Val av två justeringsmän: Runar Å, Fredrik G.

4. Föregående protokoll – Godkännes, lagt till handlingarna.

Andelshamnen

5. Info från Hamnkapten:

Tvättstugan flyttas för att underlätta åtkomst för gäster samt göra rum för städskrubb

till externa städbolag.

6. Ekonomi

a. Balans- & Resultatrapport – Ekonomin ser bra ut och i enlighet med 

planering.

b. Lönesamtal med Pia – (U.L).

c. Projektredovisning –  HK och PL har utarbetat ett system för 

projektredovisning för underlättad framtida översikt

d. Företagskortet (PL)

e. Elförbrukning:

April 2021 förbrukning 32 091 kWh, kostnad 43 079:-

April 2020 förbrukning 28 743 kWh , kostnad 29 338:-

g. Husbilar:

April 2021: 182 övernattningar(varav 3 medlem): 36 300:- 



April 2020: 82 övernattningar (varav 2 medlem): 16 400:-

7. Överlåtelser/hyrplatser: A92, A62, B74, B19, G22, F60, B80, E58, 

F60, A97, B37,C55,P36, C49 - inga avvikelser

8. Inkommet från medlem: Övergiven båt på F-bryggan.

9. Övriga frågor/Uppföljningar:

a. Hamnens försäkringar (UL) – Vi undersöker möjligheten att lägga alla 

hamnens försäkringar under ett bolag. Uppföljning vid nästa möte.

b. Ansvarsfördelning mellan HK och medlem (UL) – vi kan inte avtala bort 

ansvar.

c. Miljöregler till hamnordningen (RA) uppföljning vid nästa möte.

d. Hemsidan uppdateras i veckan (RA) (FG)

e. Mastkransmotorn ska undersökas(HK)

f. Postnord (gällande vem som kan hämta paket) – löst (NG)

g. Bodar/förvaring - utredning ska startas – uppföljning vid nästa möte 

(Framtidsgruppen).

h. Google maps virituell view (erbjudande om ”street view” av hamnområdet) – 

beslut tas att inte gå vidare med erbjudandet. 

i. Förslag till parkeringsgruppen (bil. 1) – beslut tas att förslaget avslås 

då området är för trångt sommartid. Parkeringsplatsen utanför bommarna 

görs om till betalparkering.

j. Äckliga soptunnor – HK undersöker omständigheterna kring sopkärlstvätt.

k. Uppföljning utvecklingssamtal (UL) – uppföljning vid nästa möte.

10. Mötet avslutas

………………………………… …………………………………

Sekreterare  Ordförande

………………………………….                                  …………………………………

Justeringsman Justeringsman


