
 

 

 
 

Protokoll fört vid SRCC möte 2018/8 den 2978-2018 hos Magnus Larssons kontor på Birger Jarlsgatan 14 i Stockholm 

Tid 18.00–20.30 

 

Närvarande.    Frånvarande. 

Lars Rüdén(LR)   Roger Alm(RA) 

Veronika Ericsson(VE)   Micke Friberg(MF) 

Magnus Larsson(ML)   Junette Linder(JL) 

Lars Wenning(LW)   Anneli Andersson AA) 

Per Norgren(PN) 

Larserik Martnell(LM) 

 

1. Mötets öppnande. 

Ordförande hälsade samtliga deltagande styrelsemedlemmar välkomna och förklarade styrelsemötet som 

öppnat. 

Styrelsen valde Larserik Martnell som protokollförare. 
 

2. Genomgång av föregående protokoll. 

Föregående protokoll godkändes och justerades samt signerades och lades till handlingarna. 
 

3. Ekonomi/Eskader 

Bokhållaren MF kunde inte delta på mötet men mailade till styrelsen balans och resultatrapporter samt en 

första redovisning gällande årets eskader. Årets lyckade eskader följer budget och vi avvaktar några fakturor 

från våra leverantörer under eskadern. 

Beträffande klubbens ekonomi ser det positivt ut. 

Styrelsen har diskuterat vid flera tillfällen om vilket medlemsantal vi önskar i klubben och styrelsen har 

kommit fram till att vi naturligtvis välkomnar alla nya medlemmar, men framför allt vårdar vi våra befintliga 

medlemmar. Klubben ska utveckla kontakterna med både medlemmar och samarbetspartner via social 

medier och klubbens hemsida mm. 
 

4. Verksamhet. 

4/Eskader. 

En mycket lyckad och väl genomförd eskader med 40 deltagande båtar och 125 glada deltagare som deltog i 

det underbara sommarvädret. Eskaderekonomin är ej fastställd ännu beroende på att vi ännu inte fått in 

samtliga leverantörsfakturor och en del utlagda kvitton mm. Berörda medier som skrev och filmade vid våra 

hamnar var väldigt positiva till vårt evenemang längs Ostkusten. Bland eskaderdeltagarna har vi med glädje 

allt fler barn och ungdomar med. Framtida eskadrar bör vi planera in fler aktiviteter i våra hamnar men även 

under transportsträckorna som får ungdomarna mer engagerade under eskadern. Att tänka på vid 

eskadermåltiderna är att restaurangerna planerar för långbord och inte små bord som är utspridda över hela 

restaurangen. Det är viktigt att vi får den sociala känslan när vi samlas och umgås och i synnerhet under 

måltiderna. 
 

4/Tidningen.  

Styrelsen har diskuterat vid några tillfällen om vi ska behålla tidningen i sin nuvarande form med tre utgåvor 

under året. Tidningen är en hög kostnad för klubben och när tidningen kommer ut till medlemmarna så är 

det ofta gamla nyheter som vi får ta del utav och mycket av vad som händer här i Stockholm och Jolpen. 

Ordförande hade ett förslag på ett alternativ till tidningen och det var en ”Årskrönika” i något format med 

ett innehåll på vad som har hänt under året i klubben mm. Boken ska hålla en hög kvalité i tryck och innehåll 

KMK ger ut en så kallad årsbok till sina medlemmar och vi skulle kunna ha den och utgå ifrån om och när vi 



ska utforma boken. Styrelsen kom fram till att vi tar in några offerter på tryck och porto mm så kan vi ha 

detta som underlag för styrelsens diskussioner mm. 

En kort diskussion om medlemsmatrikel kom återigen upp på bordet. 
 

4/Utbildning. 

Inget aktuellt inplanerat inför hösten. 
 

4/Jolpen. 

Magnus som har det yttersta ansvaret för Jolpen känner att det är många viljor bland medlemmarna som vill 

vara med och tycka till om hur Jolpen ska skötas mm. Styrelsen beslöt att arbeta fram ett förslag som 

tydliggör Jolpen kommitténs uppgifter samt tar fram nya trivselregler. 
 

Arbeten som utförts på Jolpen nu under våren och sommaren.  

 Byte av en komplett boj 

 Byte av syllen på storstugan är klar och dokumenterad 

 Ny Boulebana har anlagts 

 Nya bord och bänkar har tillverkats  
 

Vi behöver göra en del underhållsarbete på Jolpen, men vad som ska göras sammanställer vi när vi har 

Jolpen ekonomin sammanställd vid årets slut. 
 

4/Hemsidan/Medlemsregister. 

Viktigt att vi är aktiva och håller hemsidan så aktuell och uppdaterad som möjligt. 

Hemsidan är ett viktig forum för våra medlemmar 

Veronika efterlyser fler skribenter till hemsidan. 

Lars Wenning tillsammans med Micke Friberg arbetar med att hålla medlemsregistret uppdaterat mm. 
 

4/Partners. 

Pelle, Roger och Larserik kontaktar våra partner och försöka få dem att skriva och bli mer aktiva på vår 

hemsida samt vår tidning. 

Ingarö Varv har bytt ledning och vill inte känna av någon överenskommelse gällande annonsering 

i klubbtidningen. Fakturan är krediterad. 
 

4/Classic. 

Micke Friberg rapporterar vi nästa styrelsemöte 
 

4/Övrigt. 

Roger Alm skriver till kommande tidning några rader om ”Arbetshelgen” på Jolpen. 
 

5/ Rapportärenden 

Inget att rapportera denna gång. 
 

6/ Beslutsärenden 

Inget att besluta. 
 

7/ Diskussionsärenden. 

Informera medlemmarna på hemsidan om att hänga med till Düsseldorfsmässan den 25-26-27/1-2019 
 

Vid Protokollet    Justeras 

 

Larserik Martnell    Lars Rüdén   


