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Protokoll fört vid SRCC styrelsemöte 31 augusti 2022, kl. 18.00. 

Mötet ägde rum i Västerås och digitalt. 

 

 

Närvarande:   Frånvarande:                         

Lars Rüdén (LR)    

Tomas Ekengren (TE)    

Micke Friberg (MF) 

Anneli Andersson (AA)  

Mikael Suares (MS) 

Anders Jelving (AJ) 

Anna Stenmark (AS) 

Kenneth Johansson (KJ) 

 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.  

 

2. Föregående protokoll 

Protokollet från förra möte godkändes. 
 

3. Ekonomi 

Ekonomin följer budget.  

 

MF redogjorde kort för problematiken med att redovisa alla olika momssatser. 

 

Det har tecknats ett nytt elavtal för Jolpen. 

 

Årsavgiften för 2023 diskuterades med anledning av det höjda kostnadsläget i samhället. 

 

 

4. Årskrönika 

Årskrönikan kommer att skickas ut till alla medlemmar i januari 2023 och räkning för 

årsavgiften kommer att medfölja utskicket. 

 

 

5. Medlemstidning 
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MF och AJ undersöker möjligheterna för att starta upp en ny tidning. Kostnadsförslag och 

budget tas fram. 

 

6. Ungdomssektionen 

Aktivitetssaker har inhandlats till Jolpen vilket varit mycket uppskattat. Tips på fler saker 

som barn och ungdomar önskar kan meddelas Anna Stenmark i styrelsen. 

 

7. Seniorträff 

LR och KJ informerade om att aktiviteten på Jolpen med före detta klubbmedlemmar blev 

mycket lyckad och kommer att arrangeras igen 2023, men vid en annan tidpunkt. 

 

8. Jolpen 

KJ meddelar att allt som behövts repareras på Jolpen har gjorts färdigt under sommaren. 

En ny värmepump är på plats inklusive wifi-modul till densamma.  

 

Målningsarbete kommer att utföras av anlitad målare. 

 

LR meddelar att träd kommer att fällas av ett inhyrt företag då det är förenat med stor 

fara på grund av trädens storlek. Den 17 september kommer det att vara en 

trädklyvnings-aktivitet som alla medlemmar är välkommen till. 

 

Den 25 september är det stängning av Jolpen. Alla är varmt välkomna. 

 

9. Eskader 

Det var 32 båtar som deltog i sommarens eskader. Allt fungerade bra. 

 

10. Classic  

AJ har diskuterat med Vasahamnen om siste helgen i maj 2023 då det anordnas en 

bårutställning med gamla båtar. Det vore roligt om vår klubb kunde visa upp några av de 

äldre modellerna och på så sätt göra reklam för klubben. Det har varit en artikel i 

tidningen Veteranbåtar. 

 

11. Hemsida 

AS meddelar att hemsidan är uppdaterad. Alla klubbens tidningar kommer att finnas på 

hemsidan igen, inom kort. 

 

12. Facebook 

Styrelsen beslutar att öppna klubbens Facebook-sida så att medlemmarna kan göra 

inlägg som alla kan ta del av. 

 

13. Medlemsregistret 
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Klubben har dags dato 313 medlemmar inklusive hedersmedlemmar. 

 

Styrelsen beslutar att köpa tjänsten Registervård av Föreningssupport. Inbetalning av 

medlemsavgift blir då automatiskt ett godkännande enligt GDPR. Möjlighet finns även för 

ett digitalt medlemskort. 

 

14. Kalendarium 

Inget att rapportera. 

 

15. Stadgar 

MS och AA har gått igenom klubbens stadgar. Styrelsen diskuterade en revision. 

Diskussionen fortsätter på nästa möte. 

 

16. Övriga frågor 

LR och TE föreslog att det ska sättas upp markiser med infälld LED-belysning över 

uteplatsen på Jolpen. Kostnaden är ca 145 000 kr. Styrelsen diskuterade frågan och på 

grund av det höga beloppet beslutades att ta in flera anbud. 

 

Styrelsen beslutad att utse Ulla Mellström till hedersmedlem i klubben. 

 

17. Nästa möte 

Nästa möte är onsdagen den 12 oktober kl 18.00. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras   

 

 

Anneli Andersson   Lars Rüden  
Sekreterare    Ordförande  
 


