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Gåshaga Strand Båtklubb
Styrelsemöte 6 mars 2012

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

AGENDA
1. Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat av ordföranden Louise Härntoft och GSBK:s revisorer hälsades välkomna.
2. Val av justeringsmän
Anna Orhaug och Ingrid Thyr Forsell valdes att jämte ordförande justera protokollet.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
4. Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll (nr 65) gicks igenom och godkändes.
5. Ekonomi
Kassören rapporterade om att två fakturor (el Fortum och försäkringen till if) betalats fram till styrelsemötet.
6. Brygganläggning och klubbhus
Styrelsens bedömning är att bryggorna är i gott skick efter vintern, dock är mellanbryggan något spänd.
Ordföranden rapporterade att Lidingö stads detaljplaneändring troligen inte blir av för vårt vatten- och
bryggområde. Ordföranden nämnde också att S-B Karlsson har varit i skriftlig kontakt med bl a Skanska om de
förändringar som styrelsen vill få in i detaljplanen.
Ordföranden rapporterade vidare att vår ansökan om bygglov angående en förlängning av södra bryggan för
fler båtplatser antagligen tas upp i vecka 11. Mot bakgrund av den höga kostnaden för ett bygglov, och en
eventuellt helt egen ansökan om bygglov, diskuterades användningen av vattenområdet, antalet båtplatser, en
ramp och plats för klubbens jollar. Styrelsen kommer att fortsätta arbetet med att se över om det finns
låneplatser för jollar inom området och möjligheter att använda även den befintliga områdesrampen.
Ordföranden rapporterade också att S-B Karlsson träffat Svenska Pontonhamnar och tagit fram en ritning på en
planerad jolleramp (bifogas).
7. Medlemmar och Båtplatser
Styrelsen diskuterade klubbens medlemskö, medlemskap, rätten till egen båtplats samt årets planering för
nuvarande medlemmars båtplatser och önskemål om uthyrning i andra hand.
8. Hemsidan
Kassören rapporterade att hemsidan uppdaterats med ny information bl a om Årsmötet.

Protokoll 66, 2012

	
  
	
  
9. Årsmöte
Sekreteraren rapporterade att kallelsen till årsmötet både distribuerats via mail och delats ut i brevlådorna.
Klubbmästaren påtalade att 9 mars är sista dag för att anmäla sig till middagen som äger rum direkt efter
årsmötet. Vidare gick ordföranden igenom de förslag till punkter som ska redovisas på årsmötet. Styrelsen
diskuterade punkterna och kompletterade innehållet i samråd. Revisorerna diskuterade verksamheten med
styrelsen och redovisade sin granskning som läggs fram på årsmötet.
10. Övriga frågor
11. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger preliminärt rum i vecka 13.
Vid protokollet:
Ordförande
________________________
Lars-Åke Sols
Justeras:

________________________
Anna Orhaug

________________________
Ingrid Thyr Forsell

________________________
Louise Härntoft

