Protokoll 53, 2010

Gåshaga Strands Båtklubb
Styrelsemöte den 8 november 2010
NÄRVARANDE:
Peter Wallin - Ordförande
Lars-Åke Sols - Sekreterare
Per Andersson - Kassör
Louise Härntoft - 1:e vice ordförande
Sven-Bertil Karlsson - Hamnkapten
Per Levin - Klubbmästare
FRÅNVARANDE:
Ingrid Thyr Forsell - 2:e vice ordförande

AGENDA
1. Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat av ordföranden Peter Wallin.
2. Val av justeringsmän
Per Andersson och Sven-Bertil Karlsson valdes att jämte ordförande justera protokollet.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
4. Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll (nr 52) gicks igenom och godkändes.
5. Ekonomi
Kassören redovisade aktuellt ekonomiskt läge genom presentation av budget och utfall per 2010-11-04 (se
bifogat). Kassören meddelande att alla medlemmar nu har betalat sina avgifter. Amortering på
brygganläggningen till Skanska diskuterades och mötet beslöt att amortera 150 tkr under november 2010.
6. Brygganläggning och klubbhus
Hamnkaptenen redogjorde för det aktuella läget angående offerten till Svenska Flytpontoner. Offerten innehåller
bojstenar/betongankare för ökad stabilitet, brytjärn, y-bommar och diverse annat bryggmaterial. Mötet
behandlade klubbens kölista samt båtplatser inför kommande säsong. För närvarande finns sju ansökningar om
båtplats till nästa säsong. Vidare diskuterades möjligheten att anvisa tre nya båtplatser, för stora segelbåtar, på
bryggan som ligger närmast Oceankajen.
Hamnkapten tog även upp vad som behöver åtgärdas och förbättras för att jollebryggan ska kunna bli mer
användbar. Ordföranden föreslog att han ånyo kontaktar Lidingö kommun angående deras handläggning av vår
planansökan för båtklubbens brygganläggning.
7. Hemsidan
Punkten lämnades utan åtgärd.
8. Årsmötet
Mötet beslöt att påminna om årsmötet i det kommande julbrevet till medlemmarna. Årsmötet är fastställt till den
17 mars 2011.

Protokoll 53, 2010

9. Övriga frågor
Punkten behandlade innehållet i årets julbrev. Mötet gav i uppdrag till 1:e vice ordföranden att färdigställa ett
utkast för godkännande, innan det distribueras till medlemmarna.

10. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum 15 december kl 18.30.

Vid protokollet:
Ordförande
________________________
Lars-Åke Sols
Justeras:

________________________
Per Andersson

________________________
Sven-Bertil Karlsson

________________________
Peter Wallin

