Protokoll fört vid SRCC möte 2019/3 den 19/3-2019 hos Magnus Larssons kontor på Birger Jarlsgatan 14 i
Stockholm
Tid 18.00-20.30
Närvarande.
Lars Rüdén(LR)
Micke Friberg(MF)
Veronika Ericsson(VE)
Magnus Larsson (ML)
Lars Wenning (LW)
Per Norgren(PN)
Larserik Martnell(LM)

Frånvarande.
Roger Alm(RA)
Junette Linder(JL)
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
Beträffande klubbens ekonomi så har det inte skett några väsentliga händelser sedan februari
mötet eller under detta år. Ekonomin följer med andra ord enligt plan.
Utskick av medlemsinbetalningar kommer att genomföras den 2/4-2019.
4. Verksamhet.
Årsmötet.
Styrelsen diskuterade genom årsmötet som ägde rum som sedvanligt sista lördagen under
båtmässan i Älvsjö den 9/3-2019 där mötes deltagandet var lite färre än under 2018.
Genomförandet av årsmötet gick enligt plan. Styrelsen hade bjudit in Jens Oerekling som är
grundaren till den fantastiska hemsidan www.storebropassion.de där han berättade om sitt
pågående arbete. Även vår medlem Stefan Gustavsson från Västerås höll ett föredrag om sitt
företag Marinservice där han hjälper till med service av motorer och drivlinor mm i båtar runt
Mälardalen.
Flytande båtmässan i Vaxholm.
LR hade genomgång av den planerade båtvisningen för allmänheten av olika modeller av
Storebrobåtar i Vaxholms gästhamn. Robin Ivarsson son till Lennart Ivarsson Jobbar som
fastighetsmäklare i Vaxholm är med som delarrangör till detta evenemang.
Även gästhamnschefen är mycket positiv till detta evenemang som nu är planerat till lördagen
den 24/5 -2019

Eskader.
Eskadern är ju som alla redan vet fastställd att i år genomföras med start i Borgholm på Öland och
går vidare norr ut mot Västervik med ett avslut i Arkösund. Antalet anmälda båtar vid mötet är 19
st. båtar.
Utbildning.
Inget aktuellt inplanerat ännu.
Jolpen.
Arbeten som ska utförts på Jolpen under våren och sommaren.
 Byte av Jolpens bojar som kommer att ske nu i vår av en av våra medlemmar
 De stormskador som har skett i vinter kommer att återställas
 Ta hand om all ved som uppkom vid stormen
 Titta över inköp av nya möbler till ”Ungdomshuset”
 Ungdomarna Edvin och Julia tar över ansvaret av ungdomskommittén för detta år
 Öppning av Jolpen bestämdes till den 11/5 och en inbjudan skickas ut till medlemmarna
Hemsidan/Medlemsregister.
Viktigt att vi är aktiva och håller hemsidan så aktuell och uppdaterad som möjligt.
Hemsidan är ett viktig forum för våra medlemmar eftersom vi nu inte har någon tidning.
Veronika efterlyser fler skribenter till hemsidan.
LW tar fram en aktuell lista på nya medlemmar och rapporterar detta till LR(Medlemskorten)
Redaktionsgruppen för ”Årsboken” är Veronika Eriksson, Magnus Larson och Lars Wenning
Partners.
Pelle, Roger och Larserik kontaktar våra partner och försöka få dem att skriva och bli mer aktiva
på vår hemsida mm.
Ingarö Varv har bytt ledning och det kan då vara läge att återta kontakten om ett fortsätt
samarbete med Storebroklubben om annonsering mm.
Att på lämpligt sätt informera våra medlemmar om att medlem kan via sitt företag annonsera på
klubbens hemsida för 5000 kr och då ingår medlemskap och Jolpens Vänner i avgiften
Classic.
Micke Friberg jobbar på uppgiften och återkommer.
Micke håller på att titta på en minieskader som planeras äga rum i vattnen runt Nyköping under
vårkanten. Mer information kommer.
Övrigt.
5/ Rapportärenden
Inget att rapportera denna gång.
6/ Beslutsärenden
Inget att besluta.
7/ Diskussionsärenden.
Simrads informationsträff är lämpligt att genomföras under hösten
Vid Protokollet

Justeras

Larserik Martnell

Lars Rüdén

