Protokoll Styrelsemöte
Grötö kappseglingsklubb
2004-02-18
Närvarande: Caroline Kjellberg, Annika Eriksson, Malte Roggentin och Carl-Henrik von Tell träffades under
gemytliga former på restaurang Etc. Förtäring och dryck belastade ej föreningens ekonomi!

1.

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

2.

Kostnader för boulebanan
Calle rapporterade om turerna med ö-rådet kring kostnaderna för boulebanan.
Mötet beslutade
• Att Calle skickar ett redovisningsförslag till Britt i ö-rådet och reder ut hur det förhåller sig.
• Att vi principiellt är för att hela bidraget skall betalas tillbaka med undantag för kostnaderna för
boulebanan. Dessa kostnader skall minskas med de bidrag som influtit till föreningen just för
boulebanan.
• Att detta skall vara helt klarlagt när årsmötet startar.

3.

4.

5.

6.

Calle

Caroline

Förslag på medlemsavgifter för innevarande år.
Mötet beslutade också
• Att föreslå årssmötet att behålla medlemsavgifterna på samma nivå som förra året
• Att föreslå årsmötet att junior är man till och med 20 år. Äldre ”juniorer” skall ovillkorligen
erlägga full avgift. Familjemedlemskap gäller ej för ”juniorer” över 20 år.

Caroline

Mäjladresser / medlemsmatrikel
Mötet beslutade
• Att anslå i väntkuren en uppmaning till medlemmar att inkomma med sina e-post adresser.
• Att Mats är ansvarig för upprättande och underhåll av medlemsmatrikel.

Caroline
Mats

Utskick medlemsavgifter
Mötet beslutade
• Att avvakta till maj månad med utskick rörande medlemsavgifter

Caroline/Mats

Seglarskola
Mötet beslutade
• Att kolla med GGSS hur de ställer sig till lån av Sambor och följebåt i år

Malte

Caroline

7.

Andunge-VM
Mötet beslutade
• Att Annika är ansvarig i styrelsen för kontakterna med arrangörerna.
Annika
• Att ett villkor för GKKs engagemang är att ersättning erhålls för bränsle och eventuella skador på
båtar samt domaravgifter.

8.

Materialförvaltning
Mötet beslutade
• Att föreslå Percy och Jonas som materialförvaltare. Percy vidtalas innan årsmötet.

Caroline

Praktiskt inför årsmötet
Mötet beslutade
• Att Caroline ansvarar för att köpa in kaffe och kaka och snacks.
• Att Malte ansvarar för att grillen finns redo!

Caroline
Malte

9.

10. Årsmötet
En genomgång av förslag till vissa av årsmötet punkter gjordes.
Midsommar dag,
Midsommar kväll
Grötödagen kväll
Seglingar – Grötödagen
Poängkappaseglingar
Seglarskola
Boule
Fotbollsskola Kalvsund
Simskola Kalvsund
Loppmarknad
Fotbollsplanens underhåll
Dansbanans underhåll
Inköp segelbåt

Nina Djerf
Bodil Pernevi / Per Ljung
Lisbeth och Jesper L
Annika
?
Calle/Mats/Staffan Kjellberg
Bertil/PO
Boel sätter upp lappar
Boel sätter upp lappar
Ulla Eriksson
Elisabeth L
Mats/Malte
Malte/Anders W

Caroline kan tänka sig omval som ordförande. Annika, Malte och Mats föreslås till omval. Dessutom
föreslås nyval av Percy om han tar på sig materialförvaltarskapet
Den nya styrelsen konstituerar sig direkt efter årsmötet. Förslagna poster enligt Caroline-ordförande, Matssekreterare, Calle-kassör, Percy/Jonas L - materialförvaltare
11. Mötets avslutande
Caroline avslutade mötet

Vid protokollet

Caroline Kjellberg

