Protokoll 30, 2007

Gåshaga Strands Båtklubb
Styrelsemöte den 30 augusti 2007
NÄRVARANDE
Anders Gustafsson - Ordförande
Anna Slåtteby - Hamnkapten
Peder Edvall - Sekreterare
Dick Lundqvist – Vice Ordförande
Staffan Blidhem - Kassör
Anna-Maria af Sandberg- Klubbmästare
Lasse – Lidingö Båtförbund

(0705-767677)

AGENDA
1. Lidingö Båtförbundet
Lasse Tideström informerade om Lidingö Båtförbund och Båtunionen. Telefonnummer till Lasse (0705767677).
2. Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat av ordföranden Anders Gustafsson.
3. Val av justeringsmän
Anna-Maria af Sandberg valdes att jämte ordförande justera protokollet.
4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
5. Föregående protokoll, samt uppföljning av div. åtgärdspunkter
Föregående styrelseprotokoll gicks igenom och godkändes..
6. Ekonomi; Aktuellt läge, kassa, köregister etc.
Kassören informerade att innan sommaren hade 15 medlemmar inte betalat medlemsavgiften för 2007. Kassören
kommer att sammanställa det ekonomiska läget och kommer redovisa detta under nästkommande styrelsemöte.
Kassören meddelade att vi fått kreditnotor på 42 000 kr från Fortum.
7. Brygganläggningen inkl. plan för framtiden med nya bryggor.
Vice Ordörande skriver utkast på stadgaändringar gällande medlemmars rätt till antalet bryggplatser.
Hamnkaptenen redovisade ett antal förslag på framtida brygganläggning. Förslag om att lägga en tredje brygga
vid dagens bojplatser antogs. Hamnkaptenen kontaktar Lidingö Stad för bygglovshandlingar.
Beslut om vidare utbyggnad av brygganläggning fattas vid nästa styrelsemöte.
I nästa informationbrev görs en förfrågan över intresset att starta en jollesektion. Hamnkaptenen skriver
information om detta på hemsidan.
8. Möte med Skanska om låneavtal – när och hur hantera
Ordförande har bokat möte med Skanska fredagen den 14 september kl 16.00.
9. 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.
10. Städdag i höst
Städdagen för hösten bestämdes till söndagen den 7 oktober klockan 15.00.
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11. Planering inför 2008
Ordförande gick igenom GSBK årsplanering 2007/2008
12. Övriga frågor
Styrelsen beslutade att GSBK ansöker om medlemskap i Lidingö Båtförbund. Ett nyhetsbrevmed länk till
hemsidan för mer information sammanställs av sekreteraren och skickas ut till samtliga medlemmar via e-post.
Anslagstavla för klubbhusets utsida införskaffas av Klubbmästaren.
Båtkärror bör införskaffas till våren.
Kassören beställer två stora klubbflaggor och 50 st vimplar.
13. Nästa styrelsemöte
2007-11-13 klockan 20.00 i Klubbhuset.
14. Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Ordförande
Peder Edvall

Justeras:

________________________
Anders Gustafsson

Anna-Maria af Sandberg
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