Protokoll fört vid SRCC möte 17 april 2018
Hos Per Norgren, Fuchs oil AB, Swedenborgsgatan 20B i Stockholm, kl 18.00

Närvarande:

Frånvarande:

Lars Rüdén (LR)
Veronika Ericsson (VE)
Anneli Andersson (AA)
Micke Friberg (MF)
Magnus Larsson (ML)
Per Norgren (PN)
Lars Wenning (LW)
Junette Linder (JL)

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.
3. Ekonomi
Ekonomin följer budgeten.
4. Verksamhet information
Det är 31 båtar anmälda till årets Eskader, vara av många är nya vilket är mycket
glädjande.. Eskaderöl är beställt.
Tidningen är under tryck och utkommer i maj.
När det gäller utbildningar diskuterades möjlighet för barn och unga att få utbildning av
Sjöräddningen. Övningar skulle kunna förläggs till Jolpen.
Jolpen öppnar lördagen den 12 maj. Aktivitetsinköp för barn/unga och vuxna
diskuterades.
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VE meddelar att Vänersektionen har inkommit med text till hemsidan. Text inväntas även
från Nyköping.
MF och LW meddelar att det är svårt att få en överblick av inbetalningarna av årsavgiften
då de betalats in både till klubbens bankgiro och till det nya bankgirot. Elisabeth skickar
ut de nya medlemskorten. LR skickar introduktionspaket till nya medlemmar.
GDPR diskuterades.
Plaketterna från Eskader 2017 har inte skickats ut till alla deltagare. LEM kontaktas
angående detta.
PN tar över huvudansvaret för klubbens partners.
Styrelsen diskuterade Classic-sektionen. MF är ansvarig och kommer att anordna en
Classic-träff på Jolpen helgen efter midsommar.
5. Rapportärende
Frågan om nya medlemmar bordlägges.
6. Beslutsärende
Larserik Martnell adjungeras av styrelsen under verksamhetsåret 2018.
7. Övriga ärenden
Ansvarsfördelningen i styrelsen fördelades.
LR ordförande, ansvarig utgivare av tidningen
VE vice ordförande, hemsida, Facebook
AA sekreterare
MF kassör, Classic
ML tidningsredaktör, Jolpen
LW medlemsregister, Facebook
RA tidningsredaktör, sponsorer
PN ansvarig för partners
8. Kommande möten
Nästa möte är tisdagen den 22 maj kl 18.00. Lokal meddeals i kallelsen.
9. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.
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Vid protokollet

Justeras

Anneli Andersson

Lars Rüdén
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