
 

        
 

Protokoll fört vid SRCC möte 2019/5 den 7/5-2019 hos Magnus Larssons kontor på Birger Jarlsgatan 14  

i Stockholm 

Tid 18.00-20.30 

 

Närvarande.    Frånvarande. 

Lars Rudén(LR)    Roger Alm(RA) 

Magnus Larsson(ML)   Micke Friberg   

Lars Wenning(LW)   Veronika Eriksson   

Larserik Martnell(LM)   Per Norgren(PN) 

    Junette Linder 

    Anneli Andersson 

 

 

1. Mötets öppnande. 

Ordförande LR 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 

Beträffande klubbens ekonomi så följer den budgeten enligt plan. 

Utskick av medlemsinbetalningar är u utfört och inbetalningarna har nu börjat droppa in på 

kontot. Cirka 190 st. medlemmar har betalt in sin premie och cirka 70 st har ännu inte betalt in sin 

medlemsavgift. Jolpens vänner är en stabil grupp om ca 60 st vänner som har inbetalt sin avgift 

om 1500 kr som i år höjdes med 200 kr. 

190 000 kr finns i kassan och leverantörsfakturorna kommer att skickas ut i närtid vilket kommer 

att höja klubben likviditet vilket är viktigt för årets kommande aktiviteter och investeringar mm. 
 

4. Verksamhet. 

Flytande båtmässan i Vaxholm. 

LR hade genomgång av den slutliga finplaneringen med 18-20 anmälda båtar till Waxholms 

evenemang där även Lennart Ivarsson med hustru samt Lars Bjureus med fru och Göran 

Johansson från Bohus Malmön sluter upp i Waxholm vilket gläder klubben. Det kommer även ut 

två annonser om evenemanget i tidningen ”Skärgården” som kommer att puffa på Storebrträffen. 

Även gästhamnschefen och Robin Ivarsson är fortfarande mycket positiv till detta evenemang 

som nu är planerat till lördagen den 25/5 -2019 klockan 10.00 till 16.00 

 

Eskader. 

Eskadern är ju som alla redan vet fastställd och i stort sett färdigplanerad med start i Borgholm på 

Öland och går vidare norr ut mot Västervik med ett avslut i Arkösund. Antalet anmälda båtar vid 

detta möte är nu upp i 22 anmälda båtar. 
 

Utbildning. 

Inget aktuellt inplanerat ännu. 
 

 



Jolpen. 
 

Arbeten som planeras att utförts den 11/5 på Jolpen under öppningsdagen är följande 

huvudpunkter 

 De stormskador som har skett i vinter kommer att återställas 

 Ta hand om all ved som uppkom vid stormen 

 Kratta och städa runt husen på ön. 

 Plantera växter i rabatterna mm 

 Städa invändigt i stugorna på Jolpen 

 Möblera ungdomshuset med nya möbler mm 

 Om möjligt elda upp allt som går och får eldas upp 

 Samt övriga arbetsuppgifter mm 
 

Hemsidan/Medlemsregister. 

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

Hemsidan är ett viktig forum för våra medlemmar och Partners samt utomstående intresserade 

av klubben eftersom vi nu inte har någon tidning till medlemmarna 
 

Partners. 

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

hemsida mm. Under maj månad kommer partner fakturor skickas ut samtidigt information om 

vårt nya erbjudande om en liten annons på hemsidan om 5000 kr till medlemmar och nya 

partners med flera. 
 

Classic. 

Mer information kommer. 
 

Övrigt. 
 

5/ Rapportärenden 

Inget att rapportera denna gång. 
 

6/ Beslutsärenden 

Inget att besluta. 
 

7/ Diskussionsärenden. 
 

Vid Protokollet    Justeras 

 

Larserik Martnell    Lars Rudén   

 


