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Gåshaga Strand Båtklubb
Styrelsemöte 13 november 2011

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

AGENDA
1. Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat av ordföranden Louise Härntoft.
2. Val av justeringsmän
Till Justeringsmän valdes Per Andersson och Per Levin.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
4. Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll (nr 62) gicks igenom och godkändes.
5. Ekonomi
Kassören redogjorde för klubbens ekonomi samt medlemsinformation.
Ge stämman olika alternativ för att inte ligga med en kassa över 150. 000 kronor för att återkoppla mot tidigare
höjning av avgiften för att betala av lånen till Skanska då det blir gjort 2012:
-

Nya platser, dvs bryggförlängning
Ny jollebrygga
Ramp
Jolleverksamhet
Bygga ut klubbhuset med ex bastu
Bygga till en redskapsbod (Ingrid kolla pris)
Sänka avgiften
Inga nya medlemmar har tillkommit efter föregående möte
11 personer står i kö
2 personer står i andrahandskö
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6. Brygganläggning och klubbhus
Brygga bordlägges då Sven-Bertil inte var närvarande.
7. Köhantering/Platsfördelning
Genomgång av nya förslaget med aktiva och passiva medlemmar. Louise skickar ut förslaget till styrelsen för
feedback. Förslaget ska presenteras på stämman.
8. Hemsidan och kommunikation
- Hemsidan bordlades då Lars-Åke inte var närvarande
-Louise skickar nytt utkast till julbrev
- Ingrid kollar om Sealodge kan vara ett alternativ för stämman.
- Utkast till välkomstbrev ska kompletteras med ordningsregler

	
  
9. Övrigt
Vice ordföranden har kontaktat Lidingö Jolleseglare (LJS ) samt Breviks Sjöscouter om möjlighet finns att hyra
in båtar och tränare för seglarläger. Sjöscouterna gör det inte och nytt efter styrelsemötet är att LJS gör det.
10. Nästa möte
Nästa möte hålls 8/12, 2011.
Vid protokollet
Ordföranden
________________________
Anna Orhaug
Justeras:

________________________
Per Andersson

________________________
Per Levin

________________________
Louise Härntoft

