
Sjöhåla Båtförening 
    

Verksamhetsberättelse 2017 

Inledning: 

 

Sjöhåla båtförening är en ideell förening som genom ett servitut kopplat till 

stamfastigheten Sjöhåla 1:85 förfogar över ett 100 meter långt strandområde mittemot 

Sundhammarsbadet i Kungälvs kommun. 

Föreningens syfte är att genom årsvis vald styrelse driva och förvalta 30 fastighets ägare 

i Sjöhåla samt 7 fastighetsägare i Holmängens gemensamma flytbryggor. 

 

Ledning och samordning 

Under verksamhetsåret har Sjöhåla båtförening Styrelse och övriga funktionärer utgjorts 

av följande personer; 

Styrelse 

Ordförande    Peter Andersson  2016-2018 

Sekreterare   Bo Dahlström 2016-2018 

Ledamot   Tomas Larsson  2016-2018  

 

Kassör   Lars Karlsson 2017-2019 

Ledamot   Stig Jönsson  2017-2019 

Suppleant   Inge Fjellman 2017-2018  

 

Revisorer 

Yvonne Nordin och Helena Karlsson. Suppleant Lotta Holm Lindstedt 

Valberedning   

Leif Magnusson och Mats Sällström 

 

 

 

 

 

 

 



Styrelsen har under året haft 1st styrelsemöte, 3st arbetsmöten. 

Arbetena har bestått i: 

Upp och nedtagning av badstegar och livbojar samt iordningsställande av flaggstång och 

uppsättning av vimpel.  

Vid extra arbetsmöte lördag den 13 maj, iordningställdes Strandvägen österut mot 

Holmängen. 

Stenar från stranden och vägen röjdes och byggdes till skydd mot vattnet, syllar på 

berget höjdes och makadam kördes ner till strandlinjen och kärrades och bars sedan ut 

längs strandvägen. Ett fantastiskt bra arbeta med stort deltagande och en trevlig 

avslutande korvgrillning. Stort tack till alla ! 

Under höstens arbetsmöte gjorde styrelsen en inspektion av bryggorna efter en 

checklista från Rixöbryggan, men inget noterbart fanns att anmärka på bryggorna. 

 

Finansiering 

 

Föreningens ekonomi består av medlemmarnas årsavgifter, föreningens ekonomiska 

status framgår av separat redovisning i kassörens reultaträkning. 

 

Medlemsavgift och medlemsantal 

Årsavgiften har varit 500 kr/år och medlem, samt ytterligare 500 kronor för den medlem 

som hyr ut i andrahand. 

Den sista december 2017 var antalet medlemmar 37st.  

 

Årsmöte 

 

Sjöhåla båtförenings årsmöte anordnades måndag den 3 april 2017 i Möteslokalen 

Åkergatan 17, KUNGÄLV, 23 medlemmar deltog.  

Inga ändringar i styrelsen rapporterades. 

Årsmötet godkände verksamhetsberättelse samt årsredovisning för 2016. 

 

 

Kungälv 2018-03-12 

Peter Andersson, Ordförande.  Tomas Larsson, Ledamot  

Bo Dahlström, Sekreterare.   Stig Jönsson, Ledamot 

Lasse Carlsson, Kassör   Inge Fjellman, Suppleant 

    


