Protokoll fört vid SRCC styrelsemöte 18 maj 2022, kl. 18.00.
Mötet ägde rum i Västerås och digitalt.

Närvarande:
Lars Rüdén (LR)
Tomas Ekengren (TE)
Anneli Andersson (AA)
Fredrik Wilkens (FW)
Mikael Suares (MS)
Anna Stenmark (AS)
Kenneth Johansson (KJ)

Frånvarande:
Micke Friberg (MF)
Anders Jelving (AJ)

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.
2. Föregående protokoll
Protokollen från styrelsemöten 23/2 och 8/3 från den förra styrelsen lades till
handlingarna. Protokollet från förra mötet 20/4 godkändes.
3. Ekonomi
Ekonomin följer budget.
Styrelsen inväntar förslag från FW gällande förslag på fondplacering av kapital enligt
tidigare möte.
Medlemsavgifterna kommer att skickas ut i pappersformat då Medlemsservice menar att
utskick via mejl inte brukar ge ett bra resultat. Styrelsen beslutar om möjligt att
inbetalning av medlemsavgiften nästa år kommer att skickas ut tillsammans med
årsboken.
Frågan om nytt elavtal bordlägges till nästa möte. MS undersöker olika alternativ till
nästa möte.
LR undersöker kostnader för sophämtning på Jolpen och inhämtar prisuppgifter till nästa
möte. Nuvarande avtal medför onödigt höga avgifter.
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KJ undersöker kostnader för en värmepump till Jolpen till nästa möte.
4. Årskrönika
Årskrönikan skickas ut till alla medlemmar på fredag. Med i paketet finns ett
medlemskort till vissa också jolpensvänner dekal och en vimpel.
5. Ungdomssektionen
Linn Olsson från Västerås är ny ansvarig för Ungdomssektionen. Fler ansvariga sökes för
att få en aktiv sektion. Budgeten är 5000 kr.
6. Jolpen
KJ har gjort besiktning efter sommaren och mycket har skadats av is och högt
vattenstånd. Kostnader för material har stigit kraftigt men nytt material behöver köpas in
för att kunna reparera. Styrelsen beslutar att KJ gör reparationer på Jolpen på löpnade
räkning.
Styrelsen diskuterade eventuell uppsättning av kameror på Jolpen. AS får i uppdrag att
undersöka möjliga lösningar. Kameror ska bevaka ön när ingen är där men eventuellt
också kunna visa bilder på hemsidan för att medlemmarna ska kunna se hur många båtar
som finns på Jolpen. Kamerorna ska inte ha ljudfunktion.
I soprummet kommer det att finnas en pall för glasåtervinning som kommer tömmas av
KJ. För att slippa att det läggs glas i vanliga soporna som då inte tas med p.g.a
arbetsmiljöregler
En tavla med sponsorer kommer att sättas upp på Jolpen. LR tar hjälp och löser detta.
Styrelsen beslutar att alltid tillhandahålla grillkol och tändvätska på Jolpen. Bensin till
roddbåtens motor kommer också finnas tillgänglig mot en liten ersättning.
Styrelsen beslutar att tillförordna Kenneth Johansson till Ö-värd på Jolpen sommaren
2022. Tidsperioden är Midsommar till Kräftskiva, total 12 veckor. Ersättningen på 30 000
kr kommer från insamlade sponsorpengar. Efter sommaren ska försöket med Ö-värd
utvärderas och sedan tas upp för beslut på nästa årsmöte.
Fredrik Wilkens reserverar sig mot beslutet.
7. Medlemstidning
LR har fått ett mycket förmånligt pris på tryckning av medlemstidning. FW har fått
kontakt med en duktig Layoutare och inkommer med ett förslag på en ny tidning till
nästa möte
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8. Eskader
TE informerar om årets Eskader som kommer att äga rum 27-30 juli. Rutten är Jolpen –
Rindö – Saltsjöbaden. Pris per båt är 2 500 kr inklusive båtlott och sedan tillkommer en
avgift per person. Mer information kommer på hemsidan.
FW och Roger Alm anordnar en Storebroträff på Bohus-Malmön den 17-18 juni. Mer
information kommer på hemsidan.
9. Classic
Inget att rapportera.
10. Hemsida
AS är ansvarig för klubbens hemsida.
11. Medlemsregistret
Inget att rapportera. Vi får avvakta medlemsantalet tills fakturorna är betalda
12. Kalendarium
Medsändes i årsboken.
13. Övriga frågor
Styrelsen beslutar att MS och AA ser över stadgarna gällande familjemedlemskap med
mera och återkommer med ett förslag på revision till nästa möte.
Styrelsen diskuterade möjligheten att bjuda in äldre, tidigare medlemmar till en träff på
Jolpen. KJ kontaktar gamla medlemmar för att undersöka intresset.
Klubben har ett nytt avtal med Pantaenius försäkringsbolag. Vår kontaktperson heter
Carl-Johan Bärg. TE har tagit över Roger Alms arbete som kontakt mot Pantaenius.
14. Nästa möte
Nästa möte är onsdagen den 31 augusti kl 18.00.
Vid protokollet

Justeras

Anneli Andersson
Sekreterare

Lars Rüdén
Ordförande
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