Protokoll fört vid SRCC möte 2019/6 den 11/6-2019 hos Roger Alm i Trygg Hansa Huset i Stockholm
Tid 18.00-20.00
Närvarande.
Lars Rudén (LR)
Magnus Larsson (ML)
Larserik Martnell (LM)
Roger Alm (RA)
Veronika Eriksson (VE)
Per Norgren (PN)
Junette Linder (JL)

Frånvarande.
Lars Wenning (LW)
Micke Friberg (MF)
Anneli Andersson (AA)

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
Kassören MF kunde tyvärr inte närvara vid dagens möte så JL fick i uppdrag att informera
kassören om att ta fram kostnaderna för vinterstormen till ML samt att omgående skriva ut
fakturorna till våra partners och sponsorer.
Kassören gör en ekonomisk sammanställning tills nästa möte i augusti.
4. Verksamhet.
Flytande båtmässan i Vaxholm.
Vid en utvärdering av evenemanget i Vaxholm kom styrelsen fram till att detta var en helt rätt och
lyckad satsning på att marknadsföra våra båtar och vilka värden Storebroklubben står för mm.
Samtliga inblandade aktörer under Vaxholmsträffen var helt eniga om att vi även satsar nästa år
på detta evenemang i Waxholm.
Eskader.
Eskadern är nu fastställd och färdigplanerad där RA redovisade för styrelsen ett detaljerat
eskaderprogram. Antalet anmälda båtar vid detta möte är nu upp i 22 anmälda båtar där
eskaderledningen skulle önska sig ett fler antal anmälda båtar för att fylla budgeten bättre.
Styrelsen enades om att medlemmar får anslutas till eskadern där det kan passa bättre in deras
semesterplanering mm. Styrelsen beslöt även att vi skickar ut ännu en inbjudan/Påminnelse om
att deltaga i eskadern där vi trycker just på detta att möjlighetens finns att ansluta sig där det
passar medlemmen bäst.

Utbildning.

Under diskussionen om utbildningar mm så enades styrelsen om att vi borde hitta några lämpliga
utbildningsområden som kan passa in på våra ungdomar. Frågan kommer att återupptas i
styrelsen under kommande höst.
Jolpen.
Midsommarplanering är i full gång och en inbjudan kommer att skickas ut till medlemmarna i
dagarna.
Styrelsen beslöt att klubben investerar i två stycken SUP-brädor inför kommande midsommarhelg
där kanske någon form av lagtävling inplaneras med Suparna under midsommarhelgen.
En aktivitetshelg inplaneras i augusti på Jolpen där vi kommer att arbeta med renovering och
målningsarbeten på husen mm samt andra nödvändiga sysslor.
Även en aktivitetshelg för våra ungdomar inplaneras i september månad på Jolpen där
ungdomarna själva hjälper till att funderar på vad för typ av aktivitet dom vill göra tillsammans.

Hemsidan/Medlemsregister.
Viktigt att vi är aktiva och håller hemsidan så aktuell som möjligt där VE efterlyste en text och
bilder från Vaxholmsträffen där LR sammanfattar en skrivelse till hemsidan.
Partners.
Kassör MF planerar in omgående att skicka ut fakturorna till partners och annonsörer med flera.
RA och PN kontaktar våra partners och annonsörer om intresse finns att skriva och informera om
deras budskap och eventuellt om intressanta erbjudanden till medlemmarna på hemsidan.
Classic.
Styrelsen enades om att vi bordlägger denna fråga tillsvidare och kanske kan vi planera in Classic
träffar samtidigt med Vaxholmsträffen där allmänhet får se dessa vackra båtar på nära håll.
Det vi egentligen vill är ju faktiskt att få upp intresset för Storebrobåtar bland allmänheten och
det gör vi ju förstås där allmänheten kan komma och beskåda våra båtar. Det blir ju svårt på
Jolpen
Övrigt.
Styrelsen enades om att våra ungdomar är viktiga för oss och för klubbens framtida fortlevnad så
därför inför vi på dagordningen en stående ”Ungdomspunkt”
5/ Rapportärenden
Inget att rapportera denna gång.
6/ Beslutsärenden
Inget att besluta.
7/ Diskussionsärenden.
Styrelsen funderar på att ändra namnen på våra gemensamma träffar som Midsommar och
kräftskiva etc. där vi inför någon form av aktivitet i sammankomsten som förhoppningsvis gör
våra medlemmar mer nyfikna och intresserade att deltaga i klubben evenemang mm.

Vid Protokollet

Justeras

Larserik Martnell

Lars Rudén

