Protokoll Styrelsemöte
Grötö kappseglingsklubb
2003-05-14
Närvarande: Caroline Kjellberg, Annika Eriksson, Malte Roggentin, Carl-Henrik von Tell, Boel Lanne, Per
Ljung och Mats Lindkvist

1.

Mötets öppnande
Ordförande Caroline Kjellberg hälsade alla närvarande välkomna och öppnade mötet.

2.

Försäkringar
Calle var lite frågande inför försäkringsbilden för föreningen. Vi har idag en ansvarsförsäkring och en
egendoms- och ansvarsförsäkring.
Mötet beslutade
• Att Calle kontaktar försäkringsbolaget och beskriver vår verksamhet och egendom och tillser att vi
har ett fullgott försäkringsskydd.
Calle
• Att Caroline kontaktar Gunnar Bulukin och kontrollerar vad som gäller rörande
försäkringsskyddet för materialboden.
Caroline

3.

Sommarens verksamhet
Listan med sommarens verksamhet gicks igenom och följande fastslogs:
• Midsommar, dagsarrangemang. Denna fråga ej löst. Familjerna Folkesson, Djerf och Graf
kontaktas.
• Midsommar, kvällsarrangemang. Diskjockeys för 3.500, Öl/korv, tält.
• Seglingar. Under kontroll
• Seglarskola. Instruktörer klara. Avgift 300 för första barnet, 100 för de efterföljande.
Följebåtsfrågan ännu ej löst. Anslag skall upp i god tid.
• Seglarskola vuxna Intresse för detta undersöks. Om positivt får detta lösas under sommaren.
• Grötödagsseglingar Inköp av tuta bifölls. Annars under kontroll
• Ny segelbåt Ännu ej genomfört. Arbete pågår
• Kanot Ännu ej genomfört. Arbete pågår
• Boulebana Bertil jobbar på detta enligt tidigare beslut.
• Grötödagen Karin och Lisbeth gett förslag. Styrelsen anser att vi bör fixa egen matservering.
DHR lite dyrt. Band för 4.000 ok. Karin o Lisbeth kontaktas i matfrågan
• Fotbollsskola på Kalvsund. Undersöks och plakat sätts upp.
• Simskola på Kalvsund. Undersöks och plakat sätts upp.
• Dansbanans underhåll Tvättas med klorin
• Fotbollsplanens underhåll. Pontus sköter klippning. Har ännu ej fått betalt för detta. Kontakt via
Elisabeth Lindkvist för att reglera detta.
Fotbollen målen behöver svetsas. Kent Hjalmarsson tillfrågas.
• Loppmarknad. Ulla Eriksson vidtalas enligt tidigare beslut.
• Kontaktlista. Skrivs ut och sätts upp i väntkuren

4.
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Domän groto.se
Malte meddelade att han för föreningens räkning lyckats få domännamnet groto.se registrerat hos NIC.
Styrelsen vilja är att skapa en portal med länkar till olika föreningar och andra intressenter med anknytning
till Grötö.
Mötet beslutade
• Att föreningen betalar registreringsavgiften till Malte
Calle
• Att Malte administrerar den sk ´rooten eller förstasidan. Denna ligger på REABs server.
Malte

•
•
5.

6.

Att Per är webmaster för GKKs webbplats och tar hjälp av en arbetsgrupp med produktionen av
sidorna.
Att länkningen för ideella föreningar är gratis första året.

Per

Övriga frågor
5.1

Bidrag från kommunen
Föreningen har under minst 2-3 år fått ett bidrag tillsänt på 5000 kr per år från Öckerö kommun.
Detta bidrag avsåg ursprungligen anläggandet av en beach volleyplan. Ö-rådet ansökte
ursprungligen om pengarna genom Britt men oklarhet råder om vem som skall administrera
framtida bidrag. Efter diskussion beslutade mötet
• Att vi redogör för ö-rådet hur hitills utbetalde bidrag använts.
Calle
• Att samråda med ö-rådet hur pengna skall användas i framtiden.
Calle

5.2

Arkiv
Mats meddelade att han plockat ihop en kartong med arkivmaterial. Boel meddelade att
Folkrörelsearkivet är tacksamma för att ta hand om arkivet mot en smärre avgift.
Mötet beslutade
• Att överlåta arkivet till Folkrörelsearkivet.

Mötets avslutande
Caroline avslutade mötet

Vid protokollet

Mats Lindkvist

Mats

