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Gåshaga Strand Båtklubb
Styrelsemöte 5 september 2011

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

AGENDA
1. Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat av ordföranden Louise Härntoft.
2. Val av justeringsmän
Per Andersson och Anna Orhaug valdes att jämte ordförande justera protokollet.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
4. Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll (nr 60) gicks igenom och godkändes.
5. Ekonomi
Ordförande konstaterade att kassörens senaste ekonomiska redogörelse per 2011-08-31 skickats till styrelsen.
Kassören redogjorde för klubbens ekonomi. Den är god trots att vissa medlemmar (5 st) ännu inte betalt
säsongsavgiften. Påminnelser kommer att skickas igen.
Klubben har sålt överflödigt byggmaterial. För försäljningen av jollebryggan, bojar och y-bommar erhöll
klubben 25 000 kr. Kassören redogjorde även för nästa låneamortering på 150 000 kr per september till
Skanska. Återstående skuldbelopp på lånet, efter amortering, är 150 485 kr. Styrelsen biföll amorteringen.
Kassören rapporterade att de nya medlemmarna Markus Lejionberg (fd Paul Lindquist plats) och Ola
Gunnarsson (fd Lars Holmquist plats) omgående kommer att läggas in i klubbens medlemssystem.
6. 1 Brygganläggning och klubbhus
Hamnkaptenerna redogjorde för försäljningen av jollebryggan och y-bommarna och att klubben kommer att
reklamera södra bryggans ankarkätting. Kättingens sträckning behöver göras om. Vidare kommer hamnkapten
att begära in offert för förlängning/utbyggnad av södra bryggan.
Styrelsen fortsatte diskutera användningen av det öppna vattenområde som nu finns där jollebryggan låg och
vilka framtida möjligheter som ska finnas i hamnen för jollar och mindre båtar. Styrelsen avhandlade olika
möjligheter att ersätta platserna efter den gamla jollebryggan t ex nyinvestering i brygga, hyra av extern plats
inom Gåshaga strands hamnbassängområde eller genom förlängning av bryggorna inom det befintliga
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bygglovet för anläggningen. Det senare alternativet kan ge både fler medlemsplatser men även plats för jollar
innerst på t ex södra bryggan.
6.2 Köhantering/Platsfördelning
Styrelsen fortsatte att diskutera olika modeller för ansökningsförfarande, platstilldelning och andrahands
uthyrning. Ett slutligt förslag presenteras vid nästa styrelsemöte.
7. Städdag
Utskick om ändrad städdag och tid via mail distribueras av klubbmästaren som även ansvarar för att en
arbetslista sätts upp i klubbhuset.
8. Hemsidan
Det uppdrogs åt sekreteraren, efter beslut om ändrad dag och tid för höstens städdag, att lägga in den 2 oktober
kl 14 på hemsidan. Information bör även lämnas om att Lidingö roddklubb lånar klubbhuset 17-18 september.
9. Övriga frågor
Vice ordföranden har påbörjat en sammanställning av svaren på utskicket om intresset för att lära ut
jollesegling till juniorer. Utskicket distribuerades både till klubben och samfälligheten Gåshaga Strand.
10. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum 3 oktober 2011 kl 18.30.
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