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Gåshaga Strand Båtklubb
Styrelsemöte 7 februari 2012

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

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 64) godkänns per capsulam.
5. Ekonomi
Kassörens redovisade den senaste till styrelsen utskickade ekonomiska ställningen per 2011-12-31. Kassören
rapporterade att klubbens ekonomi är god samt föredrogs preliminär budget för 2012. Klubbens återstående
skuld till Skanska uppgår f n till ca 150 Tkr.
6. Brygganläggning
Offert från Svenska Pontonhamnar avseende förlängning av S bryggan med 20 m samt bottenförankrade
båtförtöjningsanordningar av ”Medelhavstyp” och jolleramp i förlängningen S om Finlandskajen diskuterades.
Offerten för allt är på 412 000 kr och en utbyggnad skulle medge att klubben kan ta in ca 10 nya medlemmar
från kön. Bestämdes att hänskjuta frågan till årsmötet för beslut. LH+SBK tar fram presentationsmaterial inför
årsmötet.
Beslöts att återkalla ansökan till kommunen angående ändring av detaljplan för området, Kostnaden för
ändringen bedöms till ca 200 Tkr, och medsökande Cisterna och Skanska har inte visat något intresse att vara
med och dela den kostnaden. SBK uppdrogs att sköta återkallelsen.
7. Medlemmar och båtplatser
Klubben har f n 74 medlemmar, kön består av 13 personer. Under 2011 har 2 överlåtelser av båtplatser skett.
Önskemål om förändringar 2012 anmäls senast 31/3.
8. Hemsidan
Inget att rapportera.
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9. Årsmöte 2012-03-15
Kallelse skall gå ut snarast möjligt inkl medlemsutskick enligt punkt 7.
10. Övriga frågor
Meddelat valberedningen att två styrelsemedlemmar, Ingrid Thyr Forsell och Lars-Åke Sols avgår i samband
med årsmötet.
11. Nästa styrelsemöte
Nästa flyttas fram en dag och kommer att äga rum i båthuset tisdagen den 6 mars. Ordföranden uppdaterar
kallelsen via mail.
Vid protokollet:
Ordförande
________________________
Sven-Bertil Karlsson
Justeras:

________________________
Per Levin

________________________
Per Andersson

________________________
Louise Härntoft

