Protokoll 60, 2011

Gåshaga Strand Båtklubb
Styrelsemöte 7 juni 2011

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

AGENDA
1. Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat av ordföranden Louise Härntoft. Till sekreterare valdes Anna Orhaug
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
Senaste styrelseprotokollet (nr 59) gicks igenom och godkändes.
5. Ekonomi
Kassören redovisade det aktuella ekonomiska läget per maj. Vid dagens möte är 24 säsongsavgifter obetalda.
Påminnelser till berörda är under utskick.
6.1 Brygganläggning och klubbhus
Hamnkaptenen redogjorde för att beslagen bytts på södra bryggans södra sida och att bottenkättingförstärkning
gjorts. Vidare ska äldre y-bommar som inte används annonseras ut. Den längre av bommarna kan eventuellt om
vi inte hittar en köpare, användas som jollebrygga. De inre brädan på Finladskajens däck, mot klubbhuset,
kommer att bytas ut den 8 juni. Åtgärden bekostas av senaste vinterns snöröjningsentreprenör.
6.2 Köhantering/Platsfördelning
Styrelsen diskuterade vilken typ av modell som ska ligga till grund för nya medlemsansökningar och medlemmar
som vill hyra ut sin båtplats. Det beslutades att valet av modell fortsätter att diskuteras på nästa styrelsemöte.
7. Hemsidan
Styrelsen beslutade att styrelsens privata mailadresser ska tas bort från hemsidan och ersättas med
gashagastrandbk@gmail.com. Ansvaret för att vidarebefordra olika frågeställningar åvilar sekreteraren.
8. Övriga frågor
Förslaget från sekreteraren på Välkomstbrev till nya medlemmar och brevets innehåll behöver diskuteras vidare
inom styrelsen. Kassören och ordförande kompletterar förslaget.
Ett tidigare förslag från styrelsen (reservation fanns från sekreteraren om att i stället åhöra årsmötet) att höra
hur stort intresse som finns för att lära ut jollesegling för juniorer till klubbens medlemmar skickas ut av vice
ordröranden. Förslaget till utskick som bifalls innehåller även hela samfälligheten.
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9. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum 5 september 2011 kl 18.30.

Vid protokollet:
Ordförande
________________________
Anna Orhaug
Justeras:

________________________
Per Levin

________________________
Ingrid Thyr Forsell

________________________
Louise Härntoft

