Protokoll fört vid SRCC möte 24 april 2017
i Trygg-Hansa huset Fleminggatan 18, kl 18.00

Närvarande:

Frånvarande:

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

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.
2. Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.
3. Ekonomi
LEM redovisade den ekonomiska ställningen och att ekonomin i klubben följer budget.
För att MF ska kunna hjälpa LEM med bokförningen bestämdes att bokföringen skulle
finnas tillgängligt i ”molnet”. Det har inkommit 1.547 kr från Pantaenius.
Det kommer skickas påminnelse till de som ännu inte betalat årets medlemsavgift.
Klubbens partners och deras sponsring gicks igenom. Några har redan betalat och andra
återstår. Respektive ansvariga påminner i de fall betalning ännu inte inkommit.

4. Verksamhet information
VE meddelar att ett Eskadermöte har hållits. VE är ansvarig för ekonomi. JL ansvarar för
anmälningarna. Programmet är nästan färdigt och information borde gå ut så fort som
möjligt. I Strängnäs blir det räkor på bryggan och Eskaderöl från ett lokalt bryggeri

kommer att finnas tillgängligt. I Enköping blir det guidning i Drömparken och sedan
middag med grillbuffé i Hamnrestaurangen. För barnen kommer det att erbjudas en
tipsrunda. I Västerås blir det egen middag första kvällen. På fredagen kommer det att
erbjudas ett stort urval av aktiviteter för alla åldrar bl.a bussrundtur till Oljeön och
Engelsberg, äventursbad och guidad tur i Västerås. Eventuellt blir det ett manöverprov på
vägen in till Västerås hamn.
Tidningen är i det närmaste klar och kommer ut i mitten av maj. Elisabeth fortsätter göra
tidningen även om hon gått i pension.
När det gäller utbildning är det i dagsläget ca 10 anmälda till Manöverkursen.
En medlem har rapporterat att han har haft svårt att komma in på hemsidan. LEM har
bistått med hjälp vid inloggning.
ML meddelar att han haft överlämningsmöte med Roland och Lea angående Jolpen. De
har gått igenom underhållsplanen. Budgeten för Jolpen är 100 kr/medlem. RA ser över
försäkringsläget. För Jolpen.
LW meddelar att den gamla hemsidan fortfarande är igång och att den nya sidan inte är
klar. Elisabeth kommer att hjälpa till med bilder till hemsidan.
Det ska göras ett försök att starta upp en Göteborgssektion ev på Bohus-Malmön. För
detta behövs bl.a ekonomisk hjälp. Det finns en klubbö där SRCC kan bli medlem.
LEM har varit i kontakt med Vänersektionen som börjat skissa på ett möte.
Ambassadörer för de olika båttyperna att publiceras på hemsidan.
5. Rapportärende
Klubben har fått en ny medlem.
6. Beslutsärende
Styrelsen beslutar utesluta Tord Häversjö.
7. Övriga ärenden
Styrelsen diskuterade Classicmötet i juli. Ett förslag framkom att bjuda in även andra med
äldre båtar via FB-sidan Vi som älskar träbåtar. Frågan om när en båt blir classic
diskuterades också.

8. Kommande möte
Nästa möte är tisdagen den 16 maj kl 18.00 på Birger Jarlsgatan 14.
9. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Anneli Andersson

Lars Rüdén

