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Protokoll fört vid SRCC styrelsemöte 12 oktober 2022, kl. 18.00. 

Mötet ägde rum i Strängnäs hos Mälarbåtar AB och digitalt. 

 

 

Närvarande:   Frånvarande:                         

Lars Rüdén (LR)   Anders Jelving (AJ)   

Tomas Ekengren (TE)    

Micke Friberg (MF) 

Anneli Andersson (AA)   

Mikael Suares (MS) 

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 

MF redogjorde för klubbens ekonomi. Årets Eskader uppvisar ett negativt resultat på 

48 000 kr vilket påverkar årets resultat.  

 

Medlemsavgiften kommer att skickas ut till alla medlemmar i januari så att alla 

medlemsavgifter är erlagda innan årsmötet på båtmässan Allt för sjön i mars 2023. 

 

4. Årskrönika 

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

årsavgiften kommer att medfölja utskicket. 

 

5. Medlemstidning 

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

budget tas fram. Klubben kommer att ansöka om Posttidningstillstånd för billigare porto. 

 

6. Ungdomssektionen 
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AS informerar om att det finns en tavla på Jolpen där man kan anteckna idéer om 

aktiviteter och inköp av material. 

 

7. Jolpen 

KJ meddelar att angöringsringarna på bryggorna börjar bli slitna och måste åtgärdas. 

Målningsarbete kommer att utföras av anlitad målare. 

 

Inköp och uppsättning av markiser på Jolpen diskuterades. Utgiften på ca 145 000 kr 

kommer att ingå i budgetarbetet. 

 

8. Eskader 

Eskader 2023 kommer att arrangeras i Stockholmstrakten och/eller i Mälaren. 

 

9. Hemsida 

AS meddelar att klubbens alla gamla numer av tidningen kommer att läggas ut på 

hemsidan igen. 

 

10. Facebook 

Styrelsen arbete med att öppna klubbens Facebook-sida så att medlemmarna kan göra 

inlägg fortsätter. 

 

11. Medlemsregistret 

Klubben har dags dato 315 medlemmar inklusive hedersmedlemmar. 

 

I enlighet med beslut på årsmötet 2022 har ordförande LR inbetalat 50 kr per medlem till 

UNHCR för att vidarebefordras till ändamål i Ukraina. 

 

12. Kalendarium 

Kommer att redovisas i nästa protokoll. 

 

13. Stadgar 

MS och AA arbetare vidare med en stadgerevision. 

 

14. Övriga frågor 

Roger Alm har meddelat klubben att Odelco kan hålla en teknikkväll för SRCC innan jul. 

Exakt datum kommer inom kort. 

 

Olika event för klubben diskuterades. Det finns tankar på ett Vinterevent, en flytande 

båtmässa samt båtmässan i Düsseldorf i januari. 
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15. Nästa möte 

Nästa möte är onsdagen den 9 november kl 18.00. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras   

 

 

Anneli Andersson   Lars Rüdén  
Sekreterare    Ordförande  
 


