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2005-09-20
Närvarande: Caroline Kjellberg, Malte Roggentin, Annika Eriksson, Calle von Tell, Percy Nordblom och
Mats Lindkvist.
1.

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

2.

Ekonomisk genomgång
Calle rapporterade att årets aktiviteter inkl medlemsavgifter givit inkomster på 24.600 kr. Vi har haft
löpande utgifter på ca 9.000 kr och investerat i bl a pontonbrygga och ny mast till 606:an för totalt ca
16.000 kr. Detta innebär att kassasaldot är ungefär lika stort som vid årets början.

3.

Föreningens framtid och visioner
Mötet diskuterade förutsättningslöst framtiden utifrån sommarens aktiviteter och den låga aktiviteten
bland medlemmarna. Efter mycket diskussion fram och tillbaka rådde samstämmighet kring följande:
• Förenings övergripande uppgift är att understödja intresset för segling och kajaking på Grötö.
Andra aktiviteter skall ses som underordnade och stödjande, trots att de inte på något sätt är
oviktiga.
• Metoderna för att lösa uppgiften är att anordna aktiviteter som förslagsvis:
o Seglarskola
o Vuxenseglarskola
o Grötödagsseglingar
o Poängkappseglingar
o Matchracing
o Tillhandahålla kajaker för medlemmarna.
Sätt att understödja denna verksamhet är förslagsvis:
o Anordna midsommarfirande
o Anordna Grötödagsfirande
o Loppmarknad
o Ev boule-aktiviteter.
•

För att detta skall fungera (och styrelsen ej skall drabbas av utmattningsdepressioner) bildas
”aktivitetsgrupper” med ansvar för ”sin” del. Detta har vi med varierande framgång försökt oss
på tidigare. Därför är det av stor vikt att vi genomför arbetet målinriktat och strukturerat. Under
hösten inkommer styrelsen med förslag till ansvariga för de olika aktivitetsgrupper. I god tid
inför årsmötet vidtalas personerna och värvas också till årsmötet. Mats är samordnande, dvs
förslag på aktivitetsgrupper, ansvariga och deltagande skickas till honom.
Följande kommittéer föreslogs på mötet:
o Midsommardagsfirande
o Grötödagsfirande
o Segelbåtsunderhåll (Malte ansv)
o Kajakunderhåll
o Boule-aktiviteter
o Loppmarknad (Ulla ansv)
o Segelskola för ungdomar
o Segelskola för vuxna
o Seglingar (matchracing, poängkappseglingar)
o Grötödagsseglingar
o Andunge-VM
I mitten på januari skickas mäjl (ev. brev) till medlemmarna om detta också.

4.

Övrigt
4.1

4.2

5.

Mäjladresser
Mötet diskuterade fördelarna med att tillfoga mäjladresser till medlemsregistret för snabba
utskick. Mötet beslutade
• Att Annika håller i detta

Annika

Andunge-VM
Gunnar B har frågat styrelsen om intresse finns att medarrangera Andunge-VM v.26 nästa
sommar. Styrelsen är försiktigt positiva till detta och beslutade:
• Annika frågar Bengt Eriksson om han har möjlighet att delta i arrangemanget.

Annika

Mötets avslutande
Caroline avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Mats Lindkvist

