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Protokoll fört vid SRCC möte 19 februari 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)  Anneli Andersson (AA)  

Roger Alm (RA)     

Micke Friberg (MF)       

Magnus Larsson (ML) 

Lars Wenning (LW) 

Junette Linder (JL) 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.  

 

2. Föregående protokoll 

Protokollet från den 22/1 godkändes. 

 

3. Ekonomi 

Ekonomin följer planen. 

 

4. Verksamhet information 

Årsmöte Kallelse och dagordning till årsmöte.  Årsboken är utskickad till medlemmarna. 

MF kontaktar revisorn för revisionsberättelse. 

 

Flytande båtmässa i Waxholm, Klubben skapar ett event där vi ”bjuder in” båt 

intresserade människor för att skapa ett intresse för att köpa en Storebro båt istället för 

något annat fabrikat. Klubben måste skapa det köpintresset. 

 

Eskader 2019. RA gjorde en genomgång av upplägget av Eskadern. Avstämning av 

inbjudan, utskick för anmälan kommer att ske senast imorgon den 20 feb. 

 

Medlemskort ska skickas ut till nya medlemmar och ny ”årsetikett” till övriga. 
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Trädfällning har gjorts efter stormen av både PG Tomberg och Klätterapan AB .  

LR kontaktar P-G angående betalning för trädfällningen. 

 

Partners Ett sponsorpaket för företag. Årskostnad  5000 kr plus moms. ”Du som vill synas 

på vår hemsida.” ML fixar text till detta. Detta kommer sen att mailas ut. 

 

Classic MF har förslag på att göra en 2 dagar eskader så båtarna kan visas upp vid t.ex i 

Vaxholm. 

 

Övrigt  

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

som förra året på O’ Learys 

Magnus bjuder in Jens Oelerking från Passion till årsmötet. 

 

 

 

5. Rapportärende 

Inget att rapportera. 

 

6. Beslutsärende 

Inget att rapportera. 

 

7. Övriga ärenden 

 

8. Kommande möten 

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

 

9. Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet.       

        

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Junette Linder   Lars Rüdén    

Sekreterare    Ordförande  


