Protokoll fört vid SRCC möte 20 mars 2017
i Trygg-Hansa huset Fleminggatan 18, kl 18.00

Närvarande:

Frånvarande:

Lars Rüdén (LR)
Veronika Ericsson (VE)
Anneli Andersson (AA)
Larserik Martnell (LEM)
Magnus Larsson (ML)
Roger Alm (RA)
Micke Friberg (MF)
Junette Linder (JL)

Lars Wenning

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. LR tackade
också alla för årsmötet och för den efterföljande middagen på Texas Longhorn.

2. Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.
3. Ekonomi
LEM redovisade den ekonomiska ställningen och att ekonomin i klubben följer budget. Vi
fick tillbaka på skatten för 2016.
LR meddealar att han köpt en badtunna till Jolpen frö 13.250 kr.
RA redogjorde för klubbens partners:
Storebro
Navark
Wineagency
Kjell Nordin
Malmön
Trading
Ekengrens glas
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Gåshaga Marina
Ingarö varv
Pantaenius
Brundins
Pagold
Erfator
IMD Arvika
Vindövarvet
Robota
Karlslund Marina
Rival
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Vi fortsätter att leta partners och skapa deals. Båtförmedlarna köper ett paket för 3
annonser 7 500 sek + reklamskatt och moms – SRC-köpare erhåller fritt medlemskap i ett
år.

4. Verksamhet information
VE meddelar att ett Eskadermöte har hållits och att alla hamnar är bokade och klara.
Vinst till Båtlotteriet diskuterades liksom priser till övriga lotterier. AA föreslog att
eventuell Eskaderöl skulle finnas redan i första hamnen Strängnäs.
Deadline för nästa tidning är 3 april.
Utbildning har arrangerats i kombinerad förarbevis-kustskeppare. Deltagare och
kursledare var mycket nöjda.
AA berättade att hon pratat med deltagare för Vänersektionen och att gärna arrangerar
ett möte i Kristinehamn. Kanske skulle detta kunna vara en eventträff liknande den i
Nyköping 2015. LEM kontaktar Vänersektionen. LR och RA pratar med
Göteborgssektionen om eventuella arrangemang.
5. Rapportärende
I nästa nummer av tidningen kommer listan på Ambassadörer för de olika båttyperna att
publiceras.
Klubben har fått sex nya medlemmar.
6. Beslutsärende

Frågan om de som köper en Storebrobåt från mäklare ska ha gratis medlemskap i
klubben första året diskuterades. Det beslutades att de mäklare som annonserar i vår
tidning kan erbjuda sina Storebrokunder gratis medlemskap i SRCC under det första året.
7. Övriga ärenden
Det finns en ca 5 minuter lång film on Storebros historia, från 1700-talet och framåt.
8. Kommande möte
Nästa möte är måndagen den 24 april kl 18.00 i TRYGG HANSAS lokaler.
9. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Anneli Andersson

Lars Rüdén

