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Protokoll styrelsemöte 2015-02-23 
 

Närvarande: Håkan Nordin, Mikael Steen, Jan Nyström, Ronny Svensson och Martin Eklund. 

 

Plats: klubbstugan     Tid:  kl 18 

 

 

 

§   1 Håkan hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§   2 Dagordning godkändes. 

 

§   3 Föregående protokoll gicks igenom.  

 

§   4 Ekonomin Årets fakturor avses skickas ut vecka 10. Åtgärd 021. 

 

§   5 Korrespondens. 

 

 Inkommet:   

 - 2015-01-28 inbjudan till informationsträff  3 mars Timrå ”Ren botten utan gift”. Till  

   styrelsen. Jan och ev. Ronny åker på mötet. 

 

 - 2015-02-13 email från SSF angående föreningsrapporten. De reagerar över att vi har 

              färre medlemmar än förut. RS har svarat och sedan OK från SSF. 

 

 -  2015-02-13 SISU inbjudan till utbildning i idrottsledarskap. Till Jollesektionen. 

 

 -  2015-02-17 VnBF. Kallelse årsmöte 21 mars. Dagordning, verksamhetsberättelse,  

    klubbarnas röstetal. Till styrelsen. C-G och Ronny åker på mötet. 

 

 - 2015-02-17 Riksföreningen Gästhamnar Sverige - RGS. Kallelse till årsmötet 3 mars.  

   Förslag på stadgar. Gästhamnsträff. Vi är kvar i RGS men ingen från klubben deltar i  

   årsmötet.  

 

 Avsänt:   

 - 2015-02-14 email till SSF angående föreningsrapporten. RS har svarat att SBS  

endast har individuellt medlemskap senior eller junior. 

 

   

§   6 Båtklubbens framtid. Arbeten mm JN. Punkten lämnas till nästa möte på JNs 

önskemål. 

 

§   7  Båtskjul. Rapport från båtskjulsägarmöte angående underhåll.  

 På mötet beslutades att byta plåten på väggarna i år och taket nästa år. Ägarna svarar 

för alla kostnader och allt arbete.  
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§   8 Övrigt 

 - Förslag att beställa SISUs bok om Valberednings- o styrelsearbete.  

   RS beställer boken och det exemplar som finns i klubben cirkulerar inom  

   styrelsen. Åtgärd 022. 

 

- Svenska Seglarförbundet / SISU har en kontaktperson för klubbar i mellan-Norrland.  

  RS kollar upp hur denne skulle kunna vara behjälplig med att få igång framför allt  

  ungdomsverksamheten. Åtgärd 023. 

 

 - Åtgärdslistan gicks igenom och kompletterades.  

 

 - Aktivitetskalender.  

   Medlemsmöte/vårmöte bestämdes till den 29 mars kl 15. Styrelsen avser lägga in  

   fler arbetsdagar och ta bort städdagarna. Till nästa möte tar RS fram ett första utkast  

   till Aktivitetskalender. Åtgärd 024. 

 

§   9 Nästa möte den 23 mars kl 18 i klubbstugan. 

 

§ 10 Håkan Nordin tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

  Vid pennan         Justeras 

 

 

Ronny Svensson 
 

     Ronny Svensson    Håkan Nordin 


