Protokoll Styrelsemöte
Grötö kappseglingsklubb
2003-09-03
Närvarande: Caroline Kjellberg, Annika Eriksson, Malte Roggentin, Carl-Henrik von Tell och Mats Lindkvist

1.

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

2.

Kassarapport
Calle redogjorde för den ekonomiska biten av sommarens verksamhet. Styrelsen konstaterade att allt såg ut
att vara i god ordning och gladdes vid besked att föreningen nu förfogar över ca 90.000 kronor.
I diskussionen om boulebanans finansiering uppkom diskussion om huruvida boule-verksamheten skall
vara en del av föreningens verksamhet.
Mötet beslutade
• Att bouleverksamheten är en del av föreningens verksamhet. Calle reder ut eventuella
missförstånd med Ö-rådet.
Calle

3.

Samarbete med GGSS
Styrelsen konstaterade att sommarens samarbete med GGSS förflutit på ett lyckat sätt. Malte meddelade att
han och Anders W har diskuterat fram en överenskommelse med GGSS om utnyttjande av deras 606:a.
Denna överenskommelse innehåller följande:
GGSS står för följande:
- försäkring
- ½ delen av i och upptagning vår o höst
- avgift till Grötö hamnförening
- 1:a hands utnyttjare vid GGSS segelläger
- hamnplats vid fast 2.4 brygga
GKK står för följande:
- ½ delen av i och upptagning vår o höst
- bottenmålning och kostnad för färg
- diverse löpande kostnader (nya tampar, schackel, riggbultar etc.)
- diverse löpande arbete under segelsäsong
- fritt disponera båten under segelsäsong
- undersöker och installerar bättre bojplats vid fast 2.4 brygga
- möjlighet att införskaffa en ytterliggare 606 för "matchrace"
Om större investeringar göres bör parterna diskutera och vara överens.
Om båten vill säljas av GGSS skall båten erbjudas GKK först. Någon typ
av prisjustering borde kunna erbjudas GKK för nerlagda kostnader.
Mötet beslutade
• Att i princip stödja överenskommelsen och meddela detta till GGSS.

Malte

4.

Domän groto.se
På förfrågan från Per Ljung om policy vid publicering av bilder på vår hemsida föreställande ej tillfrågade
personer beslutade mötet
• Att föreningen ej publicerar bilder på personer som ej är tillfrågade. Nu publicerade bilder tas bort
från hemsidan.
Mats

5.

Inköp ny segelbåt
Mötet beslutade
• Att köpa in en 606:a till föreningen till ett pris av 30-40 kkr.

Malte/Anders

6.

Inköp kajak
Mötet beslutade
• Att Calle efter avstämning med Boel får i uppdrag att köpa in en kajak till föreningen.

7.

Saker inför årsmötet och nästa sommars verksamhet
Styrelsen beslutade att till protokollet anteckna nedanstående som kom ihåg inför årsmötet och nästa
sommars verksamhet.
• Införande av uppförandekod hos de medlemmar som ansvarar för försäljning vid våra
arrangemang. Fr a fordras en viss nykterhet.
• I tid ordna följebåt och förare av denna till seglarskolan.
• Nya vandringspris till seglingarna. Bl a optimistklass samt övriga flytetyg.
• I nästa utskick understryka vikten av att få in e-postadresser, för att i framtiden
förbilliga utsändandet av inbetalningskort och meddelanden etc.
• Att vara tydliga på vad som ingår i ett familjemedlemskap och hur föreningen
definierar ”familj”.
• Föreslå Percy till styrelsen som materialförvaltare.
• Bilda någon form av en festkommitté som ansvarar för midsommarfirandet och en som
tar ett helhetsgrepp på Grötdagsarrangemangen. Här nämndes namn som Nina Djerf
och Bodil Pernevi för midsommar och Lisbeth Svensson/Jesper Lindkvist/John Pernevi
etc för Grötödagen.

8.

Övriga frågor
8.1

8.2

8.3

9.

Calle

Diverse inköp
Mötet beslutade om följande inköp
• Startur för seglingarna
• Starttutor
• Whiteboard
• Bouleklot, Berra
• Graveringar på vandringspris

Annika
Annika
Malte kollar
Mats
Annika

Hyllor boden, elkablar
Mötet beslutade
• Att vidtala Jonas L att ordna hyllor i vår sjöbod, ev med hjälp av Percy.
• Att inventera elkablarna och vid behov åtgärda fel.

Mats
Mats

Boulebanans belysning
Mötet beslutade
• Att uppdra åt Berra att undersöka om det behövs belysning till boulebanan och hur den
skulle kunna se ut och vad den kostar.
Mats

Mötets avslutande
Caroline avslutade mötet

Vid protokollet

Mats Lindkvist

