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Protokoll Styrelsemöte 2014:1
Tid: onsdagen 22/1, 2014, kl: 1800
Plats: Hos Sture i Söderköping.
Närvarande:
Sture Bång, Lennart Karlsson, Roger Karlsson, Jimmey Larsson,
Harald Mårtensson, Jan Nyman, och Jan-Åke Sallermo.

§1
Sture hälsar oss välkomna till mötet och förklarade mötet öppnat.
§2
Föregående mötens protokoll 2013:7 (2013-11-27) godkändes.
§3
Janne rapporterade att vi har 190 800:- på banken. Alla har betalt sina avgifter.
Nu återstår 46 250:- av brygglånet och det ska vara slutbetalt 2016-09-30
Värt att notera är att vi inte fått något arrendeavtal, för båtuppställningsplanen, klart med kommunen och därför
inte heller fått någon faktura för arrendet för 2012/2013.
För deponeringar för bryggplatser och nycklar finns en skuld på 43 400:- att redovisa vid årsbokslutet.
§4
Sture redovisade inkommen post: Inget inkommit.
§5
Från ÖBF: Inbjudan till årsmötet 29/3, Jan-Åke Sallermo anmälde intresse av att delta.
§6
Från SBU: Traditionsenligt ”Julbrev” med information. Mail från Svenska Sjö med önskan om hjälp med
försäkringsinformation till våra medlemmar.
§7
Klubbaktiviteter diskuterades. Föredraget med Milo Dalman är nu bokat. Vi beslöt att det ska kosta 100:- per
person och då ingår korv och dricka. Jan-Åke håller kontakten med Milo och färdigställer reklambladet enligt
förslag. Janne skickar ut det per mail till våra medlemmar.
Sture ordnar med bild- och ljudanläggning.
Jan-Åke tar kontakt med Peter L. om fortsättning av motorkursen.
§8
Vi har ännu inte fått kontraktsförslaget bekräftat från Nrk. kommun
Sture meddelade att han avtalat med RK-glas, att byta ut trasiga fönsterrutor i Ångsågen. Max-kostnad 2 500:-.
§9
Efter förfrågan har vi lämnat kontaktuppgifter till Kanalbolaget för kontaktperson angående rabatten till insjöbåtar.
Janne N. är vår kontaktperson och för att få rabatten måste biljetten köpas via särskild rutin på GK:s hemsida.
Sture fick i uppgift att kontakta Kanalbolaget för att få årets broschyrer inför vårt årsmöte.
§ 10
Eftersom vi har kö till båtplatser diskuterades utbyggnad av bryggan. Magnus O. fick ett uppdrag att ta fram
alternativ inför årsmötet. Vad går att göra?
§ 11
Hemsidan, inget nytt. Vi diskuterade olika alternativ för att få mer nytta av den.
§ 12
Vi beslöt att ändra datum för årsmötet till den 18 mars. Roger fick i uppdrag att boka Fritidsstugan.
Vi godkände Jannes förslag till avgifter för kommande period.
Förslag till kallelse och verksamhetsberättelse, diskuterades och godkändes efter komplettering av
båtförvaringen i Ångsågen.
Vi beslöt att föreslå en stadgeändring, så att det blir OK att skicka kallelse till årsmötet med e-post.
Karin och Lennart åtog sig att ordna med korvserveringen.

Vänd
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§13
Inga övriga frågor
§14
Vi ses nästa gång vid årsmötet, om inga motioner kommer in som behöver behandlas, för då ses vi den 12/3.
§15
Sture tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.

Harald Mårtensson, sekr.

Sture Bång, ordf.

