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Gåshaga Strand Båtklubb
Styrelsemöte 10 oktober 2011

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

AGENDA
1. Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat av ordföranden Louise Härntoft.
2. Val av justeringsmän
Sven-Bertil Karlsson och Ingrid Thyr Forsell valdes att jämte ordförande justera protokollet.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
4. Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll (nr 61) gicks igenom och godkändes.
5. Städdag
Klubbmästaren rapporterade att allt hade gått bra under årets städdag 2 oktober kl 14. Några medlemmar hade
hört av sig innan och bett om att få göra en arbetsinsats i efterhand p g a frånvaro på städdagen. Vidare
påminde klubbmästaren om att stegen på badbryggan ska tas upp innan vintern och att en eventuell ny placering
av stegen, beroende på bryggaktiviteter, kan bli aktuell till nästa sommar. Klubbmästaren påtalade även behovet
av ett förrådsutrymme, i anslutning till kajen, för olika typer av tillbehör och inventarier som klubben äger.
Under städdagen kom det även upp frågor om nycklar till anläggningen. Styrelsen beslöt att Hamnkapten får i
uppdrag att beställa ytterligare nycklar till såväl klubbhuset som till grindarna på bryggorna. Vidare pekade
Kassören på behovet av att styrelsen informerar medlemmarna om att tampar ska tas bort från båtplatserna
innan vintern. Styrelsen beslutade att information om tampar snarast ska skickas ut till medlemmarna, via Gmail.
6. Nya medlemmar och klubbens båtplatser
Ordförande påminde om att köhantering och platsfördelning har diskuterats på de två senaste styrelsemötena,
under särskild punkt, och att ett förslag nu föreligger för klubbens hantering av de olika rutinerna. Ordförande
rapporterade att arbetet med att sammanställa styrelsens tidigare arbetsförslag på ansökningsförfarande,
platstilldelning och andrahands uthyrning är under utarbetande. Ordförande sa vidare att det är viktigt att
arbetet med sammanställnigen även samordnas med hur det ska presenteras på årsmötet. Sammanställningen
bör enligt Ordföranden kunna presenteras som ett utkast till styrelsemötet i december. Ordföranden sa även att
en särskild punkt på styrelsens agenda i fortsättningen är bra. Det för att hantera dessa frågor i enlighet med de
rutiner som är under utarbetande.
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Årets nya medlemmarna Markus Lejionberg (fd Paul Lindquist plats) och Ola Gunnarsson (fd Lars Holmquist
plats) är nu registrerade som medlemmar i klubben.
7. Ekonomi
Kassörens redovisade den senaste till styrelsen utskickade ekonomiska ställningen per 2011-09-30. Kassören
rapporterade att de betalningspåminnelser som skickats till vissa medlemmar nu är betalda och att amorteringen till Skanska betalats. Kassören pekade på behovet av att få bättre bankränta på klubbens just nu likvida
medel. Styrelsen biföll kassörens förslag om att sätta av 300 000 kr på ett nytt konto med högre ränta eftersom
resterande likviditet på bankkontot är tillräcklig för de planerade utgifter, som ligger inom 2011 års budget.
8. Brygganläggning och klubbhus
Ordföranden rapporterade för styrelsen om mötet med kommunens tjänsteman i stadshuset angående
båtklubbens bryggor och anläggning. Kommunen är välvilligt inställd till GSBK och lovade undersöka och
återkomma om bygglovstiden för nuvarande bygglov. Om bygglovet gått ut måste klubben komma in med en ny
ansökan eller en ansökan om förlängning av nuvarande bygglovstid. Nuvarande bygglov är från 2003-04-03.
Styrelsen fortsatte diskutera användningen av det öppna vattenområdet, antalet båtplatser och platsen för
klubbens jollar.
Hamnkaptenen fick i uppdrag av styrelsen att begära in offert från företaget Pontonhamnar angående
förlängning av södra bryggan inklusive förstärkningar av bottenstenar och en jolleramp i enlighet med
nuvarande bygglov för bryggan.
9. Hemsidan
Kassören rapporterade att hemsidan uppdaterats med ny information bl a om styrelsens medlemmar och mail.

	
  
10. Övriga frågor
Vice ordföranden rapporterade att utskicket, angående om det i området finns intresse för att lära ut jollesegling, har fått ett tjugotal svar. Flera olika förslag finns nu om hur det kan genomföras, ett är t ex jolleläger.
Vice ordföranden undersöker vilka möjligheter som finns inom Lidingö men även i Stockholmsområdet för att
genomföra t ex jolleläger. Ett annat alternativ är naturligtvis att vara inom vår en anläggning eller t ex i Brevik.
Enkäten och vilka möjligheter som står till buds för eventuellt jolleintresserade familjer redovisas på årsmötet.
11. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum 14 november 2011 kl 18.30.
Vid protokollet:
Ordförande
________________________
Lars-Åke Sols
Justeras:

________________________
Sven-Bertil Karlsson

________________________
Ingrid Thyr Forsell

________________________
Louise Härntoft

