Protokoll 33, 2008

Gåshaga Strands Båtklubb
Styrelsemöte den 19 februari 2008
NÄRVARANDE:
Anders Gustafsson - Ordförande
Dick Lundqvist – Vice Ordförande
Peder Edvall - Sekreterare
Anna Slåtteby - Hamnkapten
Staffan Blidhem – Kassör
Anna-Maria af Sandberg- Klubbmästare

AGENDA
1. Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat av ordföranden Anders Gustafsson.
2. Val av justeringsmän
Anna Slåtteby 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 ekonomiska läge. Kassören meddelar nya medlemmar om att insatsen
måste betalas senast den 31/3 2008.
På mötet beslutades att föreslå inför stämman en höjning av insatsen till 20 000 kr för att finasiera investeringen
i nya brygganläggningar. Det föreslås även att en extra avgift på 1000 kr påförs årsavgiften för 2008 för att
klara av investeringen.
6. Brygganläggningen inkl. plan för framtiden med nya bryggor samt båtplatser till nästa sommar
Hamnkaptenen presenterade förslag på ny bryggplacering som kommer presenteras inför medlemmarna på
årsstämman.
7. Möte med Skanska om låneavtal – när och hur hantera
Vice Ordförande informerade om mötet med Skanska. Vice Ordförande informerar Skanska om åtgärder från
GSBK för att amortera lånet. Kassören ska efter önskemål från Skanska skicka GSBKs budget till Skanska.
8. Årsmöte - förberedelse
Inkomna kommentarer på stadgaändringar från medlemmar gicks igenom. Reviderade stadgar kommer att
presenteras på årsstämman. Ordförande gick igenom årsstämmans dagordning.
9. Status för hemsidan
Inga förändringar – sidan uppdateras kontinuerligt.
10. Planering inför 2008
Ordförande informerade om valberedningens arbete inför årsstämman. Valberedningen kommer inte föreslå
någon förändring av styrelsen inför 2008.
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11. Övriga frågor
Klubbmästaren informerade om anmälningsläget inför årsstämman.
Klubben har inte mottagit någon infomation från Båtunionen....

12. Nästa styrelsemöte
Datum för nästa styrelsemöte bestäms efter årsstämman.

13. Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Ordförande
Peder Edvall

Justeras:

________________________
Anders Gustafsson

Anna Slåtteby

2 (2)

