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Gåshaga Strand Båtklubb
Styrelsemöte 8 december 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
Per Levin och Per Andersson valdes att jämte ordförande justera protokollet.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
4. Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll (nr 63) gicks igenom och godkändes.
5. Ekonomi
Kassörens redovisade den senaste till styrelsen utskickade ekonomiska ställningen per 2011-11-30. Kassören
påtalade att klubbens ekonomi är god under nuvarande verksamhetsåtaganden. Medel finns för investeringar.
6. Brygganläggning och klubbhus
Ordföranden rapporterade för styrelsen om de senaste kontakterna med kommunens tjänstemän, angående
klubbens ansökan om bygglov, för att förlänga södra bryggan och göra en tillbyggnad för en jolleramp. Lidingö
stad har mottagit vår ansökan 2011-11-22 och ärendet handläggs av Mikael Spång (bekräftelse på mottagen
ansökan från Lidingö stad bifogas).
Ordföranden påtalade även att området vid sidan av vår anläggning, Gåshaga gård, nu erhållits som karta från
Lidingö stad (distribuerat till styrelsen via e-mail 2011-11-23). Kartans bryggor i området Gåsthaga gård
stämmer inte med hur området i nuläget ser ut. Vidare påtalade ordföranden att avgiften för ett kommande
bygglov blir dyrt, kan uppgå till ca 200 tkr, om inte kostnaden går att dela med t ex Skanska och Cisterna.
Ordföranden fortsätter undersöka vilka möjligheter som finns för att minimera en eventuell kostnad för ett
positivt bygglov och om bygglovet kan kompletteras med en utbyggnad av klubbhuset.
Hamnkaptenen delade ut och redovisade den mottagna offerten daterad 2011-11-24 (bifogas) från Svenska
Pontonhamnar AB. Offerten gäller förlängning av södra bryggan, förstärkningar av bottenstenar och en
jolleramp, allt i enlighet med det sökta bygglovet för brygganläggningen. Offerten på 412 000 kr inkl moms kan
delas upp på flytbrygga i betong 292 000 kr, förtöjning 31 000 kr och jolleplattform med ramp 89 000 kr.
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7. Medlemmar och Båtplatser
Ordföranden fortsätter med arbetet angående utkast till Välkomstbrev, regler vid Fördelning av båtplatser m.m.,
inför årsmötet. Ordföranden tar även fram ett utkast till Julbrev. Julbrevet kommer att skickas till styrelsen för
synpunkter innan det går ut till medlemmarna.
8. Hemsidan
9. Årsmöte
Klubbmästaren meddelade att Gåshaga Sealodge är bokat för Årsmötet 2012 inkl middag.
10. Övriga frågor
Vice ordföranden rapporterade, angående jolleutbildning, att Lidingö jolleseglare i år tar 2 900 kr per barn för
en veckas aktivitet.
11. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum 7 februari 2012 kl 18.30.
Vid protokollet:
Ordförande
________________________
Lars-Åke Sols
Justeras:

________________________
Per Levin

________________________
Per Andersson

________________________
Louise Härntoft

