Protokoll 49, 2010

Gåshaga Strands Båtklubb
Styrelsemöte den 10 maj 2010
NÄRVARANDE:
Peter Wallin - Ordförande
Lars-Åke Sols - Sekreterare
Per Andersson - Kassör
Louise Härntoft - 1:e vice ordförande
Ingrid Thyr Forsell - 2:e vice ordförande

FRÅNVARANDE:
Sven-Bertil Karlsson - Hamnkapten
Per Levin - Klubbmästare

AGENDA
1. Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat av ordföranden Peter Wallin.
2. Val av justeringsmän
Per Andersson och Ingrid Thyr Forsell valdes att jämte ordförande justera protokollet.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
4. Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll gicks igenom och godkändes.
5. Ekonomi; Aktuellt läge, kassa, etc.
Kassören redovisade aktuellt ekonomiskt läge. Mötet uppdrog åt Kassören att sammanställa kravbrev till den
eller dem båtägare som ej betalt tidigare års avgifter. Kassören redogjorde för hur elförbrukningen av årets
vinterplatser kommer att faktureras Göran O Westberg och Per Anders Holmström. Nästa brygglån som ska
amorteras till Skanska (150 tkr) betalas i juni. Mötet uppdrog åt Kassören att uppdatera klubbens skadeanmälan
till försäkringsbolaget If ang skador och åtgärder av skador som gjorts efter vintern.
6. Brygganläggningen
Mötet gick igenom nuläget ang senaste fördelningen (i början av maj) av bryggplatser, andrahandsuthyrningar
och medlemskön. Ärendet ang extra bojplatser bordlades. Mötet ansåg vidare att en stor Y-bom kan sättas ut på
Blocket.se. Mötet föreslog att en administrativ avgift på 500 kr ska tas ut vid andrahandsuthyrning. Uthyraren
av platsen har sedan möjlighet att ta ut avgiften av hyrestagaren. Mötet uppdrog åt 1:e vice ordföranden att ta
fram ett förslag på andrahandsuthyrningsavtal. Mot bakgrund av att klubben får förfrågningar, ang att få hyra
båtplats i andra hand, kontaktar Kassören de medlemmar som för närvarande inte har båt.
7. Status för hemsidan
Hemsidan är fortfarande inte uppdaterad p g a sen överlappning mellan gamla och nya Sekreteraren.
8. Årsmötet
Punkten lämnades utan åtgärd.
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9. Övriga frågor
Mötet orienterade sig kring vad som behöver göras inför och under städdagen 23/5 kl 14.00 (nästa städdag
10 oktober kl 12). En diskussion fördes även om båtklubbens två flytbryggor på andra sidan Oceankajen och
om möjligheten att flytta en av bryggorna till jollebryggan. Vidare gavs uppdrag till 2:e vice ordförande att
registrera den manuella bokningslistan som finns i klubbhuset på sajten Bokat.se och 1:e vice ordförande att
lägga upp en gemensam e-postgrupp, Gåshaga Strand BK på www.gmail.com, genom vilken alla medlemmar
kan nås och även delge styrelsen sina synpunkter.
10. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum den 8 juni kl 18.30. Styrelsen tar sedan sommaruppehåll i arbetet under juli och
augusti. Styrelsemöten i höst sker i september, oktober och november.
.

Vid protokollet:
Ordförande
________________________
Lars-Åke Sols
Justeras:

________________________
Per Andersson

________________________
Ingrid Thyr Forsell

________________________
Peter Wallin

