
 

Protokoll fört vid SRCC möte 10 oktober 2017 

Hos JSR Asset Management, Birger Jarlsgatan 14 i Stockholm, kl 18.00 

 

 

 

Närvarande:   Frånvarande: 

Lars Rüdén (LR)  Roger Alm (RA) 

Veronika Ericsson (VE) 

Anneli Andersson (AA)    

Larserik Martnell (LEM)   

Magnus Larsson (ML) 

Lars Wenning (LW) 

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 

Ekonomin följer budgeten. Eskadern 2017 täckte sina egna kostnader. 

 

Profilprodukter frö klubben diskuterades. Det finns ett intresse för att köpa saker med 

klubbens logga. Alla i styrelsen uppmanas att fundera över detta till nästa möte. 

 

4. Verksamhet information 

Tomas Ekengren har förseslagit att Eskader 2018 blir Oxelösund – Gryts skärgård – 

Västervik. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget. 

 

Deadline för nästa nummer av tidningen är den 20 november, dvs efter träffen i 

Storebro. Tidningen kommer bland annat att innehålla ett kalendarie för 2018 och 

information om den nya hemsidan och det nya medlemsregistret. Flera artiklar är på 

gång. Vi vill gärna ha in mer information från de olika sektionerna samt Norge och 

Finland. LR undresöker kontakt i Finland. 



 

När det gäller utbildningar kommer det finnas information på klubbens hemsida. 

 

Det kommer att upprättas en budget för Jolpen. Den 16 december kommer det att 

arrangeras ett Julevent med båtresa till Jolpen från Boda brygga. Mer information 

kommer att finnas på hemsidan. 

 

VE arbetar med färdigställandet av den nya hemsidan. Några få saker resterar till 

exempel våra partners. 

 

LW kommer att skicka ut ett mail till alla medlemmar med information om det nya 

medlemsregistret. 

 

5. Rapportärende 

Inget att rapportera. 

 

6. Beslutsärende 

Klubben har fått 3 nya medlemmar. Jättekul att vi har fått så många nya medlemmar 

under 2017. 

 

7. Övriga ärenden 

Nya plaketter för Eskader 2017 är beställda och väntas komma inom kort. 

VE har fått artiklarna från VLT. 

 

8. Kommande möten 

Kommande möten är: torsdagen den 14 november kl 18.00 och fredagen den 15 

december kl 18.00. 

 

9. Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet.              

 

      

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Anneli Andersson   Lars Rüdén   

   


