Protokoll 35, 2008

Gåshaga Strands Båtklubb
Styrelsemöte den 16 juni 2008
NÄRVARANDE:
Anders Gustafsson - Ordförande
Peder Edvall - Sekreterare
Anna Slåtteby - Hamnkapten
Staffan Blidhem – Kassör
Anna-Maria af Sandberg- Klubbmästare
Dick Lundqvist – Vice Ordförande

AGENDA
1. Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat av ordföranden Anders Gustafsson.
2. Val av justeringsmän
Staffan Blidhem 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. Till nästa möte presenterar Staffan Blidhem (kassör)
ett förslag till ändring av årsavgifter inför 2009. Dick skickar senaste versionen av nya stadgar till sekreteran
för publicering på www.gashagastrandbk.se.
5. Ekonomi; Aktuellt läge, kassa, köregister etc.
Kassören informerade om Båtklubbens ekonomiska läge. Beslut om att erbjuda Skanska en amorteringsplan på
fem år. Amortering år 2008 SEK 107 000 därefter SEK 150 000 per år.
6. Brygganläggningen
Hamnkaptenen uppdaterade styrelsen över nuvarande läge gällande brygganläggningen.
Båt som ligger vid södra bryggan mot Finlandskaj måste flyttas p g a säkerhetskäl. Hamnkaptenen föreslår ny
plats för berörd medlem.
Beslut togs att medlemmar med båtar som kräver större båtplats än som anges i stadgarna ska informeras om
att de måste hitta en alternativ lösning till nästa säsong.
Styrelsen beslutade att projektgruppen för hamnutbyggnad och samverkan med Gåshaga Marina sammankallas.
Projektgruppen består av Magnus Dehlin, Mats Forsell, Anna Slåtteby och Olav. Sammankallande är Olaf
7. Låneavtal Skanska
Vi avvaktar efter avstämning mellan Dick och Staffan enligt punkt 5.
8. Status för hemsidan
Sekreteraren går igenom och uppdaterar hemsidan.
9. Planering inför 2008, familjedagen, höststädning
Familjedag planeras till den 31/8 klockan 11.00. Städdag för hösten är 5/10 kl 15.00. Roddregatta 6/9.
10. Övriga frågor - stadgar, brev till Båtunionen om fartbegränsning, brev till medlemmar om båtplatser
Staffan anmäler GSBK till Båtunionen. Staffan tar även frågan mot Båtunionen gällande fartbegränsning i
Hustegafjärden. Ordningsregler, köfrdelning etc läggs upp på hemsidan.
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11. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte, 2008-09-22 klockan 20.00 i klubbhuset.

Vid protokollet:

Ordförande
Peder Edvall

Justeras:

________________________
Anders Gustafsson

Staffan Blidhem
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