
 

        
 

Protokoll fört vid SRCC möte 2020/1 den 14 januari 2020 hos Roger Alm i Trygg Hansa Huset i Stockholm 

Tid 18.00-20.30 

 

Närvarande.   Frånvarande. 

Lars Rudén(LR)  Anneli Andersson(AA) 

Magnus Larsson(ML)  Per Norgren(PN)  

Larserik Martnell(LM)      

Roger Alm(RA)  Gäster till del av dagens styrelsemöte var SRCC valberedning 

Micke Friberg(MF)  Johan Moss och Lena Engelmark 

Veronika Eriksson(VE)     

Junette Linder(JL) 

Lars Wenning(LW)   

 

1. Mötets öppnande. 

Ordförande LR hälsade samtliga deltagande styrelsemedlemmar välkomna och förklarade 

styrelsemötet som öppnat. 

Styrelsen valde Larserik Martnell som protokollförare. 
 

2. Genomgång av valberedningens arbete inför 2020 

Valberedningen framförde sitt förslag till kommande styrelse för år 2020 där ordförande LR har 

under hösten 2019 aviserat att lämna över ordförandeklubban till någon annan medlem. 

Ordförande överlämnar sitt uppdrag vid kommande årsmöte som äger rum som sedvanligt sista 

helgen på Stockholms båtmässa Allt För Sjön den 14/3. Valberedningens nya styrelseförslag 

presentera vid kommande årsmöte 2020.  

 

Roger och Larserik planerar en årsmötesmiddag senare på kvällen den 14/3 på lämpligt ställe i 

Stockholm. 
 

3. Ekonomi 

Kassören MF informerade kort att årsredovisningsarbete för 2019 är påbörjad. Det visar sig att 

klubben kommer att redovisa ett litet överskott i ekonomin vilket är mycket glädjande med 

anledning av den viktiga och stora investeringen som gjordes med att byta ut samtliga bojar mm 

på Jolpen samt några andra investeringar som har gjorts under året. 

 

4. SRCC besöker Vaxholm. 

SRCC-klubben firar hela 30 år 2020 och det ska firas tillsammans i Vaxholms gästhamn lördagen 

den 16/5. Gästhamnen och Vaxholms hotellrestaurang är bokad där vi ska fira att SRCC-klubben 

fyller 30 år i år med en god middag och underhållning på kvällen mm. 

 

Redaktionsmöte/Årsboken för 2020.  

Arbetet med kommande årsbok arbetas det febrilt med in i sista, där vi behöver få in all 

redaktionell text samt aktuella bra bilder mm. Elisabeth Larson hjälper till med sättning och layout 

i den kommande årsboken samt iordningställa en uppdatera medlemsmatrikel. 
 

 

 

 



 

 

Årets eskader. 

Styrelsen är eniga om att lägga årets eskader på kanske max 25 båtar till Åland en stor utmaning 

och då med en start vid Kärringsund som ligger på den västar sidan av Åland. MF har redan 

påbörjat grovplaneringen på detta äventyr och återkommer senare med fler detaljer. 

 

Flera medlemmar har visat intresse vid en förfrågan att hjälpa till med att planera eskadrar och 

styrelsen kontaktar medlemmarna i denna fråga. 

 

Jolpen. 

Som en nyhet planerar styrelsen att en kommande boulehelg planeras in på Jolpen den 6/6 och 

naturligtvis fortsätta traditionsenligt med våra övriga och trevliga events vi har i klubben mm. 

 

Classic. 

Micke Friberg återkommer gällande kommande Classic-dag 
 

Övrigt. 

 Årets årsmöte är lokalen redan bokad och klar och mötet äger rum den 14/3 

 Jolpenmärken och årsmärken till medlemskortet är beställt och klart. 
 

5/ Rapportärenden 

Inget att rapportera denna gång. 
 

6/ Beslutsärenden 

Inget att besluta. 

 

7/ Nästa möte blir i februari den  
 

 

 
 

Vid Protokollet    Justeras 

 

Larserik Martnell    Lars Rudén   

 


