Protokoll Styrelsemöte
Grötö kappseglingsklubb
2008-09-30
Närvarande: Caroline Kjellberg, Calle von Tell, Annika Eriksson, Jonas Lindkvist, Percy Nordblom, Mats
Lindkvist, Jesper Folkesson, och Marika Palmdahl.
1.

Mötets öppnande
Mötet avhölls på retaurang Etc.
Ordförande Caroline Kjellberg hälsade alla närvarande välkomna och öppnade mötet.

2.

Uppsumering av sommarens aktiviteter
Styrelsen diskuterade sommarens aktiviteter. Följande noterades:
Midsommar
 Dagsaktiviteter med Onela/Marika fungerade bra.
 Kvällsaktiviteter. Dåligt med folk. Delvis pga vädret.
 Hur skall vi locka ned folk till kvällen. Aktiviteter, vilka? Sittplatser. Bar, med barhäng?
Grötödagen
 Gruppspel på fredagen fungerade bra. Bra arrangemang.
 I boulen bör final vara ren final ochj inte en fortsättning på grundspelet.
 Tidpunkt för final ej bra, ingen publik nästan. Detta bör vi fundera över. Kanske samtidigt som
barnlekarna.
 Seglingar fungerade bra. Jesper skötte starten med glans.
 Ölpump kanske borde stå ute på piren under seglingar/tävlingar.
 Tillfråga tidigare års deltagare aktivit innan nästa års kanot-tävling. Nu tunnsått.
 Plaketterna skall graveras och göras iordning.
 Barnaktiviteter fungerade bra.
 Bör kolla omk vi kan ordna stafett som gjordes ca 10 år sedan igen. Möjligen kan John, Erik,
Peter ta hand om detta.
 Bör tänkaöver andra aktiviteter, t ex spåådam och andra galenskaper.
 Samma problem med att folk inte kommer ner under kvällen. Vad beror det på? Är alla 55-65
åringar trötta efter för mycket ölande under dagen? Vad skall vi göra. Nån form av aktiviter?
Barhäng (se midsommar)? Sittplatser. Knytkalas med styrelsen som goda föredömen.
 Bör boka DJ så tidigt som möjligt, Levande musk? Finns det till rimli kvalitet och pris?
 Bör vi ha vakter i fortsättningen?
Seglarskolan
 Relativit dåligt deltagande och stor förlust gör att vi får fråga oss hur vi skall ha det i
fortsättningen. Skall vi ha segklarskola eller skall vi låta ”vaccum” uppstå. I så fall utskick till
tidigare deltagare om våra planer.
 Kanske driva det mer på hobbynivå med engagerade försäldrar. Katarina ”Wimby”?
 Skall seglarskolan fungera kanske vi måste jobba mycket mer planmässigt med att ”värva”
deltagare.
Boule



3.

Onsdagsboulen har fungerat utmärkt. Ett mycket bra intiativ.
Överskottet från boulens vänner bör gå till att betala hamnföreningens utlägg för boule-grus.

Ekonomisk ställning
Calle rapporterade föreningen har 55.600 i kassan idag. Vi har tomfat för 7.000 kr. Vi väntar på en faktura
från Hjuviks båtklubb på 20.000 kr. Utgående saldo är preliminärt ca 42.000 kr vilket motsvarar vad vi
hade vid årets ingång.

4.

Övrigt
A. ”Medlemmar” som .ej betalt
Fortfarande är det en del människor som deltar i föreningens arrangemang mwen ej betalar
medlemsavgift. Bl a verkar familjemedlemskap tolkas som att barn alltid är barn, även som vuxna.
Kommer till årsmötet föreslå att vi helt slopar familjemedlemskap.
B. Årsmöte och nästa möte
Styrelsen beslutade:
Att hålla årsmötet lördagen den 28 februari 2009.
Att hålla styrelsens förberedande möte 3 februari.

5.

Mötets avslutande
Caroline avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Mats Lindkvist

