Protokoll fört vid SRCC möte 16 maj 2017
Hos JSR Asset Management, Birger Jarlsgatan 14 i Stockholm, 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
MF meddelar att han testat en gratisversion av ett bokföringsprogram. Alla partners har
nu fakturerats.

4. Verksamhet information
Ålder på barn på Eskadern beslutades vara 16 år. En öletikett har tagits fram. AA har
skaffat sponsring från Edet/Torky som kan finnas med i goody-bagen. RA hämtar om
möjligt kartongen på fabriken. MF undersöker om vi kan få tag i väskor till Eskadern.
Tidningen har kommit ut. Deadline för nästa nummer är två veckor efter Eskadern och
när Kräftskivan har varit.
VE meddelar att det snart är dag för manöverkurserna. Varje grupp bör bestå av 3-5
personer.

ML meddelar att arbetet på Jolpen har kommit igång tack vare Kenneth och Elisabeth.
Skyltarna på Jolpen kommer att ses över. Frågan om vem som är ansvarig för
midsommarfirandet diskuterades.
Det har varit stora problem med den gamla hemsidan men detta är nu åtgärdat. Arbetet
med den nya hemsidan fortsätter och till nästa möte kommer det att finnas ett underlag.
LW ges tillåtelse att sluta avtal om hemsida efter meddelande om kostnader. Även
medlemsregister diskuterades.
En medlem har efterfrågat inbetalningskort. MF fixar detta.
5. Rapportärende
LR rapporterar att ambassadörer för alla båttyper kommer att finnas på den nya
hemsidan.
6. Beslutsärende
LW får inköpa ny hemsida och nytt meldemsregister.
7. Övriga ärenden
RA tog upp frågan om fler sektioner i klubben. RA förslog också en höstaktivitet i slutet av
oktober med hummerfiske och visning av varv på Bohus-Malmön.
8. Kommande möte
Nästa möte är tisdagen den 12 juni kl 18.00 på TRYGG-HANSA.
9. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.
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