Protokoll 50, 2010

Gåshaga Strands Båtklubb
Styrelsemöte den 8 juni 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
Per Levin - Klubbmästare

FRÅNVARANDE:
Sven-Bertil Karlsson - Hamnkapten

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 (nr 48 och nr 49) gicks igenom och godkändes. Sekreteraren påpekade
att protokoll 47 saknas i protokollpärmen (kontakt tas med tidigare sekreteraren Peder Edvall)
5. Ekonomi
Kassören redovisade aktuellt ekonomiskt läge i förhållande till budget. Resultaträkningen t o m maj 2010 visar
ett positivt resultat på 130 569 kr. Mötet diskuterade kostnader för el som förbrukats under vintern och kom fram
till att Fortum kontaktas i höst för se över möjligheten att separera respektive säsongsförbrukning. Vidare tog
mötet upp avgifter för medlemmar utan båt och deras möjligheter till andrahandsuthyrning(inkl en tillkommande
adm. avgift) kommande år. Efter diskussion bordlades frågan till ett senare styrelsemöte.
6. Brygganläggning och klubbhus
Mötet fick information om städdagen 23 maj och diskuterade det som återstår att göra för att allt ska vara i gott
skick i sommar. Ordföranden informerade om vår status vs Marinmontage AB:s nya flytbrygga. Vidare
behandlade mötet den pågående anmälan/skrivelsen, efter vintern 2009/10, till If angående skador på
brygganläggningen. Kassören uppdaterar och ansvarar för skrivelsen till If. Ärendet att se över
bryggkapaciteten och dess effektivitet (inkl nycklar), underhållsbehov, planering samt det aktuella bojläget
bordlades. Ärendet tas upp i höst.
7. Hemsidan
Sekreteraren informerade om att arbetet med att uppdatera hemsidan pågår. 2:e vice ordföranden informerade
om att GSBK nu är registrerat på Bokat.se för bokningar av vårt klubbhus. 1:e vice ordförande informerade om
att en ny gemensam e-postgrupp, Gåshaga Strand BK nu finns på www.gmail.com,. Genom den kan alla
medlemmar nås och även delge styrelsen sina synpunkter. Mötet diskuterade vidare användningen av
mailadresser, facebookgruppen och vår hemsida. Mötet ansåg att det är viktigt att nå ut med bra information till
alla medlemmar och fastslog att ärendet bör tas upp på nytt i höst.
8. Årsmöte

Punkten lämnades utan åtgärd.
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9. Övriga frågor
-

10. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum i september. Styrelsen tar sedsommaruppehåll i arbetet under juli och augusti.

Vid protokollet:
Ordförande
________________________
Lars-Åke Sols
Justeras:

________________________
Per Andersson

________________________
Ingrid Thyr Forsell

________________________
Peter Wallin

