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Protokoll fört vid SRCC möte 22 Maj 2018 

Hos Per Norgren, TRYGG HANSA Huvudkontor Flemminggatan 18 Kungsholmen/Stockholm 

 

Närvarande:   Frånvarande: 

Lars Rüdén (LR)  Micke Friberg (MF)   

Veronika Ericsson (VE)  Junette Linder (JL) 

Magnus Larsson (ML)  Anneli Andersson (AA) 

Per Norgren (PN) 

Lars Wenning (LW) 

Roger Alm (RA)  

Larserik Martnell (LEM) 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.  

 

2. Föregående protokoll 

Godkändes och lades till handlingarna med några klargöranden. 

Micke Friberg är ansvarig för medlemsregistret.  

Lars Wenning lägger till det på hemsidan. Fokus på överlämning och inlärning av det nya 

medlemsregistret.  

Lars-Erik Martnell har inte en ordinarie styrelseroll, men är med som resurs i styrelsen 

Och deltar vid ordinarie styrelsemöten. 

3. Ekonomi 

Ekonomin följer budgeten.  

Vi har 250 betalande medlemmar just nu.  

 

4. Verksamhet information 

Det är nu 36 båtar anmälda till årets Eskader. Vi går nu ut med information att det är fullt 

och att vi tar emot anmälningar som sätts på väntelista. 

Aktiviteter är planerade i Västervik. Veronika förbereder för fakturering för eskadern. 

Roger A skriver om öppningen för tidningen. 

Vi arrangerar en träning och utbildningsaktivitet med sjöräddningen i samband med 

ungdomshelgen. 

Midsommar planeras och hanteras av Magnus Larsson tillsammans med några redan 

utvalda. Inbjudan skickas ut ca 2v innan. 
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För partners så skall överlämning från Roger till Per göras. Behov att ta kontakt för årets 

annonser och intäkter. 

 

5. Rapportärende 

Behov att komplettera ambassadörer till de modeller som saknas.  

 

6. Beslutsärende 

 

7. Övriga ärenden 

Diskussion om SRCC framtida vision och långsiktiga inriktning om 5-10 år. 

En uppstart av framtidsvision angående både SRCC och Jolpen.  

Det finns ett behov att klargöra SRCCs värderingar som grund för inriktning och vision. 

Beslut att starta upp utveckling av förslag för värderingar och hur vi ska jobba fram dem. 

Ansvariga: Veronika och Per  

 

Hemsidan, sociala medier och tidningen 

Diskussion och beslut om att nu utveckla användandet av hemsidan och sociala medier 

för att få en mer aktuell och intressant aktivitet på hemsidan och runt klubben. Detta 

skapar nya potentialer för att hitta information och mer aktivitet som är attraktivare för 

partners. Vi måste utveckla att göra det intressant för våra partners att nå ut till 

medlemmar och att SRCC blir en bra referens. 

 

8. Kommande möten 

 

9. Nästa möte är tisdagen den 12:e juni kl. 18.00. Lokal meddelas i kallelsen. 

 

10. Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet.       

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Per Norgren    Lars Rüdén   

   


