Protokoll 31, 2007

Gåshaga Strands Båtklubb
Styrelsemöte den 13 november 2007
NÄRVARANDE:
Anders Gustafsson - Ordförande
Anna Slåtteby - Hamnkapten
Peder Edvall - Sekreterare
Dick Lundqvist – Vice Ordförande
Staffan Blidhem - Kassör
Anna-Maria af Sandberg- Klubbmästare

AGENDA
1. Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat av ordföranden Anders Gustafsson.
2. Val av justeringsmän
Anna-Maria af Sandberg valdes att jämte ordförande justera protokollet.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
4. Föregående protokoll, samt uppföljning av div. åtgärdspunkter
Föregående styrelseprotokoll gicks igenom och godkändes..
5. Ekonomi; Aktuellt läge, kassa, köregister etc.
Kassören informerade om Båtklubbens goda ekonomiska läge.
6. Brygganläggningen inkl. plan för framtiden med nya bryggor samt båtplatser till nästa sommar
Vice Ordörande skriver utkast på stadgaändringar gällande medlemmars rätt till antalet bryggplatser. Detta
utkast skall senare diskuteras under årsstämman.
Hamnkaptenen informerade om att Båtklubben inte fick bygglov för vidare utbyggnad av befintlig
hamnanläggning.
Hamnkaptenen ansöker om nytt bygglov enligt reviderat förslag anpassat mot Lidingö Stads tidigare avslagna
bygglov.
Om bygglovet beviljas innebär det ca 20 nya platser. Hamnanläggningen är därmed fullt utbyggd. För att
optimera brygganläggningen krävs en del omplaceringar av befintliga bryggplatser. Hamnkaptenen tar fram
förslag på ny bryggindelning. Denna indelning används som underlag för diskussion med eventuellt berörda
medlemmar. Hamnkaptenen uppdaterar offerter från bryggentrepenörer och gör tillsammans med Kassören en
kostnadskalkyl.
Hamnkapteten skickar ut information gällande förutsättningar för evemtuell ny jolleramp.
7. Möte med Skanska om låneavtal – när och hur hantera
Mötet genomfört men ingen återkoppling från Skanska.
8. Status för hemsidan
Hemsidan är nu uppe och rullar. Senaste protokoll läggs upp på hemsidan. Sekreteraren skannar in samtliga
protokoll och publicerar dessa på hemsidan.
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9. Planering inför 2008
Ordförande informerade om kommande aktiviteter.
10. Övriga frågor
Båtkärror bör införskaffas till våren.
Kassören beställer två stora klubbflaggor och 50 st vimplar.

11. Nästa styrelsemöte
Datum för årsstämma bestämdes till 2008-03-06 klockan 19.00. Plats:ev Restaurang Bryggan. Information om
detta läggs ut på hemsidan.
Datum för nästa styrelsemöte bestämdes till 2008-01-16 klockan 20.00.

12. Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Ordförande
Peder Edvall

Justeras:

________________________
Anders Gustafsson

Anna-Maria af Sandberg
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