
 

Protokoll fört vid SRCC möte 17 januari 2017 

i Trygg-Hansa huset Fleminggatan 18, kl 18.00 

 

Närvarande:   Frånvarande: 

Lars Rüdén (LR)  Micke Friberg 

Veronika Ericsson (VE)  Roland Netterlind 

Larserik Martnell (LEM) 

Lars Wenning (LW) 

Junette Linder (JL) 

Roger Alm (RA)  

Anneli Andersson (AA)  

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 

 

2. Föregående protokoll 
 

Godkändes och lades till handlingarna. 

 

3. Ekonomi 

 

Föreningens ekonomi diskuterades. När det gäller det preliminära bokslutet för 2016 

saknas vissa utgifter. LEM kontrollerar detta med Lea.  

 

LEM har gjort ett förslag på budget för 2017. Efter några mindre justeringar kommer 

budgeten för 2017 ha ett positivt resultat på 9.500 kr. 

 

4. Verksamhet information 
 

Årsmötet hålls på Båtmässan lördagen den 11 mars. Verksamhetsberättelser från 

föreningen, Vänersektionen och Jolpen kommer att presenteras. RA bokar lokal för 

kvällsarrangemang. 

 

Eskadern 2017 kommer att starta i Strängnäs, därefter Enköping med avslut i Västerås. 

VE och JL är samordningsansvariga från styrelsen. För varje ort kommer en ansvarig 

grupp utses. Eskadern kommer att presenteras på Årsmötet. 



Föreningens tidning kommer ut med första numret i maj månad. Där kommer bland 

annat ett kalendarium för 2017 finnas med. 

 

Vårt samarbete med Sjölotsen innebär att vi själva måste hitta lokal att vara i vid 

utbildningstillfällen då Sjölotsen inte har egna lokaler. Medlemmarna i SRCC erbjuds en 

kombinerad Förarbevis/Kustskeppar-kurs, två kurser till priset av en. LW undersöker om 

kursen kan hållas i en lokal vid Nacka Strand. 

 

LW har nu tagit fram en ny hemsida: SRCC.se. Sidan kommer att uppdateras med bland 

annat våra utsedda ambassadörer för olika båttyper. 

   

 

5. Rapportärende 

 

Tre medlemmar har lämnat klubben. Två nya medlemmar har tillkommit. 

 

LR har efter kontakt med medlemmar i Norge ordnat så att de också kan få vår tidning. 

 

 

6. Övrigt 

 

Försäkringen på Jolpen diskuterades. RA undersöker premien. 

 

 

7. Kommande möte 

 

Nästa möte är måndagen den 20 februari kl 18.00 i TRYGG HANSAS lokaler. 

 

8. Mötets avslutande 

 

Ordförande avslutade mötet.              

 

      

 

Vid protokollet   Justeras 

 

Anneli Andersson   Lars Rüdén   

   

 


