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Gåshaga Strands Båtklubb
Styrelsemöte den 16 januari 2008
NÄRVARANDE:

Anders Gustafsson – Ordförande
Anna Slåtteby – Hamnkapten
Dick Lundqvist - Vice ordförande
Anna-Maria af Sandeberg – Klubbmästare

AGENDA
1. Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat av ordföranden Anders Gustafsson.
2. Val av justeringsmän
Anna Slåtteby och Dick Lundqvist valdes att justera protokollet.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes och två nya punkter föreslogs under övriga frågor.
4. Föregående protokoll samt uppföljning av diverse åtgärdspunkter.
Föregående punkter från föregående protokoll är
-kostnadskalkyl för nya brygganläggningar är inte gjord
-förutsättning för ny jolleramp
-protokollen ska läggas ut på hemsidan
-båtkärror bör införskaffas till våren
5. Ekonomi; Aktuellt läge, kassa, köregistret, etc.
Bokslutet är under handläggning. Kassan är f n 465.000 kronor, då är ännu inte
elräkningen till Fortum betald.
6. Brygganläggningen inkl. plan för framtiden med nya bryggor samt båtplatser till nästa
sommar.
Bygglov är klart för en ny c:a 30 meters brygga bortom nuvarande bryggor samt en
förlängning av befintlig brygga med c:a 20 meter. Vi får du ut c:a 90 båtplatser. (Idag har
vi 64 båtplatser).
Vi måste nu beställa bryggorna och besluta hur båtarna ska placeras. Ett förslag
presenterades av Anna Slåtteby där de största och tyngsta båtarna läggs längst in (mot
Micab). Anna kommer att skicka ut en beskrivning av de nya bryggorna och båtplatserna
till alla medlemmar före årsmötet.
Finansiering och båtleverantörer diskuterades. Anna tar in nya offerter och beräknar
kostanden tillsammans med Staffan Blidhem.
Anslagstavlan på båthuset har gått sönder och behöver ses över likaså har en av
elstolparna gått sönder på en av bryggorna.
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bryggorna.
7. Låneavtal/Skanska - status
Avtalet med Skanska gicks igenom. Dick går tillbaka till Skanska med ett reviderat förslag.
Beslutar också att adressen till båtklubben är kassörens (Staffan Blidhem).
8. Årsmötet 6 mars 2008, kl: 19.00 – kallelse, agenda, förberedelser, valberedning, etc.
Årsmötet kommer att äga rum den 2008-03-06 klockan19.00 på restaurang Bryggan.
Kallelser kommer att skickas av ordförande Anders Gustafsson. Vid årsmötet kommer
också en årsberättelse och en revisionsberättelse att presenteras. Kontakt kommer att tas
med valberedningen.
9. Status för hemsidan
Protokollen kommer framöver att läggas ut på hemsidan (Peder Edvall).
10. Planering inför 2008
Brygganläggning, se ovan.
11. Övriga frågor
Den nya stadgarna gås igenom. (Dick har reviderat stadgarna språkligt). De reviderade
stadgarna skickas ut med kallelsen till årsmötet.
Under våren ska en högtryckstvätt införskaffas som kommer att förvaras i klubbhuset
(Anna-Maria af Sandeberg ansvarar för detta).
12. Nästa styrelsemöte samt årsmöte 2008
Nästa styrelsemöte planeras till 2008-02-19 klockan 20.00. Årsmötet är planerat till
2008-03-06 klockan 19.00 på restaurang Bryggan med efterföljande buffé. Anmälan bör
ske snarast efter utskick och senast 2008-03-03.
13. Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

___________________________
Anna-Maria af Sandeberg

Ordförande

Justeras:

____________________________

___________________________
Anna Slåtteby
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