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Protokoll fört vid SRCC möte 22 januari 2019 

i Trygg-Hansa huset Fleminggatan 18, Stockholm, kl 18.00 

 

 

 

Närvarande:   Frånvarande: Adjungerad: 

Lars Rüdén (LR)  Per Norgren (PN) Larserik Martnell (LEM) 

Veronika Ericsson (VE)    Tomas Ekengren (TE) 

Anneli Andersson (AA)    under diskussionen om 

Micke Friberg (MF)     Eskader 2019  

Magnus Larsson (ML) 

Roger Alm (RA) 

Lars Wenning (LW) 

Junette Linder (JL) 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.  

 

2. Föregående protokoll 

Protokollet från den 16/10 godkändes efter rättelse av punkt 6. Rätt formulering ska vara 

att styrelsen föreslår Årsmötet att besluta om att sänka medlemsavgiften till 500 kr per 

år och höja avgiften för Jolpens vänner till 1800 kr per år. 

 

Protokollet från den 15/12 godkändes. 

 

3. Ekonomi 

Ekonomin följer budgeten. Årets resultat för 2018 är positivt. 

 

4. Verksamhet information 

Eskader 2019 diskuterades. RA och TE har varit i kontakt med hamnarna i Borgholm, 

Västervik och Arkösund och där finns stort intresse att ta emot en Eskader. Förslag från 

RA och TE är att Eskadern börjar tisdagen den 23/7 i Borgholm och avslutas i Arkösund 

lördagen den 27/7. Programmet är två nätter i Borgholm, tvånätter i Västervik och 1 natt 

i Arkösund. Styrelsen beslutar enligt förslaget. 
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Jolpen drabbades av stormen i december. Röjning av nedfallna träd har gjorts både av 

medlemmar och via försäkringsbolaget. Det finns nu rikligt med ved. 

 

Årsbokens papper visades upp. Boken kommer att ha 80 sidor. Några ändringar 

diskuterades och LR kontaktar Elisabeth angående detta.  

 

Övrigt  

RA föreslog efter förslag från TE att klubben arrangerar en aktivitet i Vaxholm där vi visar 

upp ett antal båtar och bjuder på tilltugg och förfriskningar. Lämplig tidpunkt är maj/juni 

eller augusti. Styrelsen är positiv till förslaget. En liknande aktivitet skulle även kunna 

arrangeras i Nyköping. 

 

VE tog upp frågan om ungdomssektionen och vilka som ska vara ansvariga. 

 

Årsmötet är den 9 mars på Båtmässan och kvällens arrangemang blir på samma ställe 

som förra året. 

 

 

5. Rapportärende 

Klubben har fått 3 nya medlemmar. 

 

6. Beslutsärende 

Inget att rapportera. 

 

7. Övriga ärenden 

I en TV-serie på kanal ZDF i Tyskland är flera Storebrobåtar med. ML tar kontakt med 

kanalen och undersöker möjligheten för klubben att lägga upp filmen på vår hemsida och 

FB. 

 

I nästa nummer av tidningen Praktiskt båtägande finns ett reportage om en Storebrobåt. 

 

8. Kommande möten 

Nästa möte är tisdagen den 19 februari kl 18.00. Lokal meddelas i kallelsen. 

 

9. Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet.       
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Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Anneli Andersson   Lars Rüdén    

Sekreterare    Ordförande  


