Protokoll fört vid SRCC möte 2020/2 den 18/2-2020 hos Roger Alm i Trygg Hansa Huset i Stockholm
Tid 18.00-20.30
Närvarande.
Lars Rudén(LR)
Magnus Larsson(ML)
Larserik Martnell(LM)
Roger Alm(RA)
Per Norgren(PN)
Veronika Eriksson(VE)
Junette Linder(JL)

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

1. Mötets öppnande.
Ordförande LR hälsade samtliga deltagande styrelsemedlemmar välkomna och förklarade
styrelsemötet som öppnat.
Styrelsen valde Larserik Martnell som protokollförare.
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Ekonomi
Kassören MF informerade skriftligt en kort sammanfattning av 2019 års ekonomi där stora och
viktiga investeringen gjordes i fler bojar samt nya moring-linor och nya bojsetenar vid Jolpen som
utfördes under våren 2019. Det beslut styrelsen tog om att sänka medlemsavgiften till 500 kr per
medlem samt en höjning av Jolpenavgiften och den storm som drog över Stockholms skärgård med
träd som föll över Jolpens byggnader under hösten medförde en del kostnader för klubben. Dessa
kostnader och investeringar samt mycket sena leverantörsfakturor medförde ett minusresultat på
cirka 54 000 kr för budgetåret 2019. Klubbens balansrapport hamnar för 2019 på lite drygt
2.000000 kr som känns mycket tyckt för framtiden
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Verksamheten.
Ordförande LR redogjorde grundligt samtliga förberedelser inför kommande årsmöte den
14/3-2020 samt att möteslokal mm är bokat och klar.
LM och RA fick i uppdrag av styrelsen att boka och planera årsmötesmiddagen för 60-70 personer
på BallBreaker på Kungsholmen där vi kommer att ha trevliga aktiviteter samt en trevlig
årsmötesmiddag för våra medlemmar.
Roger Alm tillsammans med LM sammanfattar en mailinbjudan till samtliga medlemmar i god tid
innan årsmötet.
Styrelsen har bearbetat valberednings kommande förslag och styrelsen kommer att framlägga
tillsammans med valberedningen ett förslag till kommande årsmöte där en del förändringar
kommer att ske inom kommande styrelse om årsmötet godkänner förslagen mm.
Styrelsen kommer att utökas med två personer allt enligt klubbens stadgar.

4 Årets eskader till Åland
MF fortsätter sitt gedigna arbete med att se över vilka möjligheter vi har att lägga årets eskader till
Åland.MF har framlagt några förslag på hamnar och rutt till sin styrelse samtidigt som planering
fortsätter och kommer att redovisas vid kommande styrelsmöten.

SRCC besöker åter igen Vaxholm och firar 30 års-jubileum för SRCC-Kubben.
SRCC-klubben firar hela 30 år 2020 och det ska firas tillsammans i Vaxholms gästhamn lördagen den
16/5-2020. Gästhamnen och Vaxholms hotellrestaurang är bokad för 120 betalande gäster där vi
ska fira att SRCC-klubben fyller 30 år i år med en god middag och underhållning på kvällen mm.
Ordförande LR har gjort ett jättejobb med att få till hela evenemanget där stora matsalen och ett
antal hotell rum m samt gästhamnen är bokat allt för vår räkning mm.
Partners
Klubben har fått en ny partner där Mertec AB vill samarbeta med klubben. Då är det viktigt att vi i
styrelsen och våra medlemmar gör sina inköp hos våra partners så att dom känner att den
investering dom gör i klubben återbetalas sig.
Våra tidigare partners Rival och Vindö samt IMD kliver tyvärr av som partner till klubben.
Övrigt
Hemsidan och medlemsregistret bör kontrolleras mot informationen som står i 2019 årsbok
Klubbens hemsida låg nere en kort period och LW fixade till detta att den åter fungerar igen.
Årsboken för 2019.
Det fantastiska arbetet med kommande årsbok för 2019 är färdigbearbetad och klar och skickas ut
till medlemmarna i slutet av februari lagomt innan kommande årsmöte.
Classic.
Micke Friberg återkommer gällande kommande Classic evenemang.
Övrigt.
Den planera vintereskadern med Birka Paradise upp till Sundsvall blev tyvärr avbokad på grund av
för få deltagare.
5/ Rapportärenden
Inget att rapportera denna gång.
6/ Beslutsärenden
Inget att besluta.
7/ Nästa möte blir i mars den 14/3-20. Lokal informeras senare av LR

Vid Protokollet

Justeras

Larserik Martnell

Lars Rudén

