Protokoll fört vid SRCC möte 19 september 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)
Magnus Larsson (ML)
Lars Wenning (LW)
Roger Alm (RA)
Junette Linder (JL)

Micke Friberg (MF)

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.
2. Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.
3. Ekonomi
Ekonomin följer budgeten.
4. Verksamhet information
Plaketterna från Eskadern har inte kommit ännu. VE kollar med MF. Västeråstidningen
VLT finns bara i pappersform och inte digitalt vilket gör att vi inte har tillgång till bilderna
från reportaget från våra båtar. LR kontaktar reportern Jonas angående detta.
Tidningen har kommit ut. Styrelsen uttrycker en önskan om att bredda innehållet och
mer information från de olika sektionerna. Innehållet i nästa nummer diskuterades. Ett
kalendarium för 2018 och information om den nya hemsidan ska finnas med.
Alla medlemmar i klubben har rabatt på förarbevis och kustskepparutbildning. Mer
information om detta kommer i tidningen.

Det har arrangerats en fixarhelg på Jolpen den 2-3 september. Bland annat byggdes en
spång för räddningsaktioner och tillfällit tilläggning. Helgen blev mycket lyckad med stort
deltagande. När det gäller toalett fortsätter sökandet efter en som är lämplig. Styrelsen
beslutar att köpa in en motorsåg med tillhörande skyddsutrustning till Jolpen.
VE arbetar med hemsidan. Styrelsen diskuterade vilka uppgifter som ska finns på
hemsidan. Årets styrelseprotokoll finns på plats. LW upprättar nu ett nytt
medlemsregister. Passivt medlemskap diskuterades. Frågan tas upp på årsmötet 2018.
Classichelgen på Jolpen blev mycket lyckad. MF påpekar att alla i klubben måste vara
ambassadörer för alla olika typer av Storebrobåtar.
5. Rapportärende
Den 18 november är det träff i Storebro.
6. Beslutsärende
Beslutades att köpa en motorsåg med tillhörande skyddsutrustning till Jolpen (punkt 4).
Klubben avböjer att ekonomiskt stödja uppförandet av en skylt i Storebro (punkt 7).
7. Övriga ärenden
Klubben har fått 4 nya medlemmar och fler har visat intresse.
LEM har fått en fråga från Lennart Ivarsson om klubben vill bidra ekonomiskt till en skylt i
Storebro. Styrelsen beslutar att tacka nej.
8. Kommande möten
Kommande möten är: tisdagen den 10 oktober kl 18.00 , torsdagen den 14 november kl
18.00, fredagen den 15 december kl 18.00.
9. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Anneli Andersson

Lars Rüdén

