Protokoll Styrelsemöte
Grötö kappseglingsklubb
2004-05-11
Närvarande: Caroline Kjellberg, Annika Eriksson, Malte Roggentin, Carl-Henrik von Tell, Jonas Lindkvist,
Boel Lanne och Mats Lindkvist

1.

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

2.

Sommarens verksamhet
Mötet beslutade följande:
Midsommar, dagsarrangemang.
Nina Djerf ansvarig.
• Kolla med henne att allt är under kontroll.

Mats

Midsommar, kvällsarrangemang.
Bodil Pernevi och John Pernevi och Erik Rimsberg är ansvariga
• Musiken får kosta max 4000 kr. Målsättningen är att kvällsarrangemangen skall gå jämt upp.
• Arrangörerna vidtalas

Annika

Seglarskola.
Mats och Calle ansvariga
Anordnas v 27 (mån-fre). Instruktörer Hanna Leffler och Erik. Staffan Kjellberg håller i vuxensegelskola
(mån-tor). Leo Hellström tillfrågas om att komplettera på eftermiddagar och kvällar. Annika håller i
teoridelen för vuxna.
Vi får låna 2 st Sambor och 1 st 606:a av GGS.
• Arvodet för Hanna, Erik och Leo är 2.500 kr/pers.
• Tillfråga Leo Hellström
• Avvakta svar om lån av följebåt
• I anmälningsanslag vara tydlig rörande klädsel och annat.
• Avigifter är 300 kr/ deltagare och 100 för syskon.
• Vuxensegelskolan har inga familjerabatter.
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Grötödagen.
Lisbeth Svensson och Jesper Lindkvist ansvariga.
• Datum 31 juli. Anslag om detta sätts snarast upp
• Lägga ut info på webbplatsen
• Inriktningen är matservering. Samråd med ansvariga
• Vi ansöker om utskänkningstillstånd
• Samordna med seglingar och andra aktiviteter under dan (Annika, John)
• Möte med ansvariga och styrelsen ca två veckor innan
• Att särskilt betona att försäljare skall vara hyfsat nyktra
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Grötödagsseglingar
Tävling Grötö runt för kanoter och andra flytetyg genomförs samt seglingar på bana.

Annika

Andunge-VM.
Föreningen är medarrangör för själva seglingarna som genomförs 3-4 juli. Trots påstötningar är
informationen om arrangemanget från Andungeföreningen dålig.

Annika.

Poängkappseglingar.
Då intresset var lågt förra året avvaktar vi intresse för detta. Pejlar intresset under vuxensegelskolan.

Mats/Calle

Boule
PO och Bertil ansvariga.
• Kolla att allt flyter rörande banans underhåll och tävlingar, utrustning mm
• Att föreslå 17 juli för GM i boule (ej ihop med Grötödan eller Andunge-VM eller 10 juli. Men
gärna ihop med loppmarknad.

Mats

Loppmarknad
En loppmarknad arrangeras på dansbanan under lämplig dag på sommaren om intresse finns. Ulla
Eriksson ansvarar.
• Ulla vidtalas och styrelsen föreslår 17 juli ihop med boule

Annika

Fotbollsskola
arrangeras på Kalvsund. Boel ser till att plakat kommer upp på Grötö.

Boel

Simskola
arrangeras på Kalvsund. Boel ser till att plakat kommer upp på Grötö.

Boel

Mats

Dansbanans underhåll
Mats och Malte ansvarar för underhållet.
Fotbollsplanens underhåll.
Pontus på sommarhemmet klippt en gång. Oklart om föreningen ensamt har ansvar för fotbollsplanens
underhåll eller det ligger på ö-rådet eller kommunen.
• Undersöka hur Ö-rådet ställer sig och komma med förslag
• Låta Pontus klippa tills vidare, betala honom för detta
• Höra med Kent Hjalmarsson om han kan svetsa ihop målen
•
Medlemsmatrikel.
Mats ansvarig.
• Styrelsemedlemmarna hjälper till uppdatera medlemsmatrikeln
• Medlemsutskick enligt tidigare år.

3.
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Övriga frågor
3.1

3.2

3.3

Förenings material
Mötet beslutade att
• Sätta upp hyllor i boden.
• Genomföra en total inventering av klubbens material och upprätta inventeringslista
• Komplettera elkabel och lampor i god tid före midsommarafton
• Göra bokningslista för kajaker och 606:a och sätta upp i väntkuren
• Tält bokas genom materialförvaltarna
• Nyckel till kajaker förvaras hos Ulla Eriksson
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Kajaker
Mötet beslutade att
• Undersöka med Gunnar Bulukin om lämplig plats för kajaker
• Vidtala Martin Mörck om att etsa in märkning på kajaker
• Ordna lämplig sätt att ”låsa” kajakerna
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Kommunbidrag till Ö-rådet förvaltat av GKK
GKK har gjort redovisning om hur pengar använts och satt givit Ö-rådet resterande 3.367 kr.
Ö-rådet anser dock ej de skall bekosta hela boulebanan.
Mötet beslutade

•

4.

Att föreningens principiella inställning är att föreslå för Ö-rådet att GKK och Ö-rådet
delar på anläggningskostnaden av boule-banan.GKK skall i så fall utbetala 5.219 kr
till Ö-rådet
Calle

Mötets avslutande
Caroline avslutade mötet. Sedan vidtog intressant berättande av anekdoter.
Vid protokollet

Mats Lindkvist

