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Protokoll fört vid SRCC styrelsemöte 14 september 2021. 

Mötet ägde rum digitalt pga rådande pandemi. 

 

 

Närvarande:   Frånvarande:                         

Veronika Ericsson (VE)   Micke Friberg (MF) 

Roger Alm (RA)   Jonas Brinklert (JB) 

Per Norgren (PN)    

Anneli Andersson (AA)   

Lars Wenning (LW) 

Fredrik Wilkens (FW) 

Anna Daag (AD) 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.  

 

2. Föregående protokoll 

Föregående mötes protokoll godkändes. 
 

3. Ekonomi 

Ekonomin följer budget.  

 

4. Medlemsregistret 

Dagens datum har klubben 297 medlemmar. Det har kommit 14 nya medlemmar sedan 

den 1 juli. 

 

5. Kommande aktiviteter 

Styrelsen diskuterade möjligheten för framtida aktiviteter. Ett förslag är att se om vi 

eventuellt kan sammarbeta med Storebro under den fest vi planerar under hösten. VE, 

FW kontaktar Storebro för att se om de är intresserade. AD undersöker möjligheterna för 

en SPA-helg. 

 

6. Kommunikation 

Bilderna som var tänkta till årsboken kommer att läggas ut på klubbens hemsida och 

Facebook, då upplösningen på dessa ej möjliggjorde att de trycktes i en bok. Tävlingen 

som utlysts till årsboken kommer att avgöras och meddelas i samband med 

publiceringen. Priset till vinnarna består av en räddningsväst. 
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7. Jolpen 

Alla aktiviteter på Jolpen ska läggas upp på klubbens hemsida och officiella Facebooksida.  

Regelverket för Jolpen gicks igenom och uppdaterades. 

 

8. Partners 

FW tar över ansvaret för kubbens partners. 

Pantaenius kommer med en ny produkt för mindre båtar. Denna kommer att vara 

betydligt billigare men ändå omfattande. Mer information kommer angående detta. 

 

9. Classic  

Inget att rapportera. 

 

10. Eskader 

Styrelsen beslutar att anordna både en Västkusteskader och en Östkusteskader 

sommaren 2022. 

 

11. Övriga frågor 

FW tog upp frågan om att återuppta utgivning av en klubbtidning. Det finns ett behov av 

att kommunicera med klubbens medlemmar under hela året. FW jämförde med KMK 

som har en klubbtidning och han förklarade hur de arbetar med artiklar. Det finns en 

möjlighet att ha en artikel om SRCC i deras klubbtidning. Vi fortsätter denna dialog om vi 

ska fortsätta publicera en bok eller återgå till tidningar under kommande möten. 

 

12. Nästa möte 

Nästa möte är tisdagen den 12 oktober 2021 kl. 18.00. 

 

 

Vid protokollet    

 

Anneli Andersson                          

Sekreterare   

 

 

Justeras 

 

 

Veronika Ericsson 

Ordförande 


