Protokoll 59, 2011

Gåshaga Strand Båtklubb
Styrelsemöte 2 maj 2011

NÄRVARANDE:
Louise Härntoft - Ordförande
Per Andersson - Kassör
Lars-Åke Sols - Sekreterare
Sven-Bertil Karlsson - Hamnkapten
Ingrid Thyr Forsell - Vice ordförande
Per Levin - Klubbmästare
Anna Orhaug - Ledamot
FRÅNVARANDE:
-

AGENDA
1. Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat av ordföranden Louise Härntoft.
2. Val av justeringsmän
Per Andersson och Inger Thyr Forsell valdes att jämte ordförande justera protokollet.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
4. Föregående protokoll
Senaste styrelseprotokollet (nr 58) gicks igenom och godkändes.
5. Administrativa frågor
Diskussionen om arbetsroller inom styrelsen togs upp igen och diskuterades. Förslaget om att Ingrid Thyr
Forsell blir ny klubbmästare antogs av styrelsen för att prioritera att Per Levin enbart arbetar med rollen som
hamnkapten med ansvar för medlemstilldelningen av båtplatser. Hamnkapten med ansvar för
brygganläggningens tekniska funktion kvarstår på Sven-Bertil Karlsson. Rollen som hamnkapten kommer fram
till nästa årsmöte att vara uppdelad i två funktioner, en hamnkapten och en vice hamnkapten. Anna Orhaug blir
vice ordförande med ansvar att stödja styrelseprojekt.
6. Ekonomi
Kassören redovisade det aktuella ekonomiska läget per april.
7. Brygganläggning och klubbhus
Hamnkaptenen redogjorde för de åtgärder som hittills gjorts på brygganläggningen. Vissa arbeten återstår.
Äldre y-bommar, 9 st, till brygganläggningen är utlagda på Blocket för försäljning. Priset är 15 tkr för alla eller
2,5 tkr st.
Hamnavgifterna diskuterades efter medlemsförfrågningar. Styrelsen fastslog att nuvarande indelning av avgiften
ligger fast enligt årsmötesbeslut.

Protokoll 59, 2011
8. Hemsidan
Sekreteraren redogjorde för de senaste förändringarna på hemsidan. Styrelsen diskuterade därefter hur
bryggplatsförteckningen bör delges medlemmarna och om det är bra att en fullständig förteckningen läggs ut på
hemsidan eller på andra forum. Styrelsen fastställde att nuvarande placering under rubriken protokoll är
tillräcklig men uppdrog åt sekreteraren att undersöka om det är möjligt att placera den under en särskild rubrik
på hemsidan.

9 Övriga frågor
10. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum 7 juni 2011 kl 18.30.
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