Protokoll 54, 2010

Gåshaga Strands Båtklubb
Styrelsemöte den 15 december 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
Sven-Bertil Karlsson - Hamnkapten
Per Levin - Klubbmästare

FRÅNVARANDE:

AGENDA
1. Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat av ordföranden Peter Wallin.
2. Val av justeringsmän
Per Levin och Ingrid Thyr-Forsell valdes att jämte ordförande justera protokollet.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
4. Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll (nr 53) gicks igenom och godkändes.
5. Ekonomi
Kassören redovisade aktuellt ekonomiskt läge genom presentation av budget och utfall per november (se
bifogat). Inga synpunkter fanns på det ekonomiska läget.
6. Brygganläggning och klubbhus
Mötet behandlade brygganläggningen och styrelsen var enig om att den inventering som gjorts under hösten ej
är komplett. Hamnkapten fick i uppdrag att sammanställa ett slutligt och fullständigt underlag samt en
uppdragsbeskrivning. Därefter görs en upphandling av de åtgärder som krävs för att anläggningen ska vara i
gott skick till våren 2011. Styrelsen ställer ut en fullmakt till hamnkapten för att verkställa uppdraget. Styrelsen
uppdrog åt sekreteraren att sammanställa en fullmakt för hamnkapten.
Ordförande redovisade arbetsläget om den tidigare inskickade detaljplaneändringen för en ny vattengräns och
pir. Styrelsen har varit i kontakt med Lidingö stads planavdelning. Ärendet är diariefört som 2009:493 och har
ännu inte skickats till nämnd för handläggning/beslut. Ärendet har varit uppe till diskussion och kan vara
föremål för prioritering. Bekräftelse av detta saknas dock. Tjänsteanteckning om påminnelse har gjorts.
7. Hemsidan
Mötet gav sekreteraren i uppdrag att uppdatera hemsidan med en jul- och nyårshälsning till medlemmarna.
8. Årsmöte
Mötet diskuterade hur årsmötet anslås och vilka tider som ska gälla för inbjudan till årsmötet och efterföljande
middag. Mötet fastställde att årsmötet börjar kl 19.00 med middag därefter kl 20.30.
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9. Övriga frågor
Mötet diskuterade förlängd uthyrning av båtplats till tidigare boende i området. Regler förandrahandsuthyrning
och mall läggs ut på hemsidan så snart det är möjligt.

10. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum 10 januari 2011 kl 18.30.

Vid protokollet:
Ordförande
________________________
Lars-Åke Sols
Justeras:

________________________
Ingrid Thyr Forsell

________________________
Per Levin

________________________
Peter Wallin

