Protokoll fört vid SRCC möte 24 augusti 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 (LW)

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 bokfört till och med juni. Ekonomin följer budgeten.

4. Verksamhet information
RA har tidigare tagit upp möjligheten för ett event i Bohuslän med bl.a hummerfiske och
besök på plastfabriken i Lysekil. LR tar kontakt med medlemmarna på västkusten och
undersöker möjligheterna för ett event senare i höst.
Ostkusteskadern blev mycket lyckad. Det var ett bra sätt att ha olika ansvarsgrupper för
varje ort. Kontakten med pressen blev omfattande.
Tidningen kommer ut inom kort. Ett nummer återstår sedan under 2017.
Alla planerade utbildningar är genomförda med mycket gott resultat.

Det kommer att arrangeras en fixarhelg på Jolpen den 2-3 september. Det kommer då att
byggas en kaj runt flaggstångsberget, en spång och en badstege, en trappa ska lagas, ved
fixas och bastubryggan lagas.
Möjligheten att installera någon form av toalett på Jolpen diskuterades. LR, ML och RA
undersöker vilka möjligheter som finns.
En budget för ungdomar på Jolpen diskuterades. Det beslutades att anslå 5000 kr.
Ny hemsida och nytt medlemsregister diskuterades. Det beslutades att inköpa ett externt
medlemsregister och avsättas pengar för att utveckla en ny hemsida.
Classichelgen på Jolpen blev mycket lyckad. MF påpekar att alla i klubben måste vara
ambassadörer för alla olika typer av Storebrobåtar.
5. Rapportärende
Inga rapporter.
6. Beslutsärende
Beslutades att anslå 5000 kr till ungdomsverksamhet på Jolpen.
Beslutades att inköpa ett externt medlemsregister och avsättas pengar för att utveckla
en ny hemsida.

7. Övriga ärenden
Klubben har fått 11 nya medlemmar och fler har visat intresse.
8. Kommande möte
Nästa möte är tisdagen den 19 september kl 18.00 hos Magnus Larsson.
9. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Anneli Andersson

Lars Rüdén

