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BÅTKLUBB 

Styrelsemöte SBK 28 oktober 2022. 

Närvarande 

Stefan Bergström, Fredrik Trulsson, Jonas Malmsten, Ulf Sandgren, Allan Dittri! h 

(adjungerad) och Fredrik Hallström (på digital länk). 

1. Mötets öppnande 

Stefans Bergström hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat. 

2. Val av sekreterare och justerare 

Jonas Malmsten valdes till sekreterare. Att jämte ordförande justera dagens protokoll 

valdes Fredrik Trulsson. 

3. Föregående protokoll 

• Jonas meddelade att han har formulerat ett brev till kommunen gällande 

önskemålet om att anlägga ett trädäck i anslutning till klubbhuset. Stefan 

kommer skicka brevet till berörda inom kommunen. 

• Stefan har kontrollerat med Sjöfartsmuseet. Vi är väldigt välkomna dit på guidad 

tur men det kostar 50 kr/pers. Båtklubben siktar på att genomföra besöket under 

februari - mars. Stefan skickar ut intresseförfrågan till medlemmarna under 

januari. 

Därefter lades protokollet till handlingarna. 

4. Ekonomiavdelningens rapport 
Klubbens ekonomi är fortsatt god, men den har naggats i kanten. Styrelsen får vara lite 

återhållsamma och prioritera klubbens kärnverksamhet. 

s. PR och sponsorverksamheten 

• Klubbdekalerna har kommit och ser väldigt bra ut 

• Piketröjorna. Styrelsen beslutade att Jonas ska beställa 50 stycken. 
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6. Kursverksamheten 

• Stefan återkommer om och i så fall när det kan bli en knopkväll. 

7. Jollarna 

• Alla tre jollarna är nu på land och klara för vintern. 

• Skall vi kunna anordna enkla kappseglingar till sommaren 2023 behövs bättre 

rundningsmärken. Proffsmärken kostar från 1500 kr och uppåt. Ulf ska undersöka 

om det går att hitta enklare och framförallt billigare rundningsmärken. 

8. Nytt på aktivitetsfronten 

• Nästa åtta glas kommer att äga rum fredagen den 25 november. Styrelsen, under 

Stefans ledning, har gemensamt genomförandeansvar. 

9. Övriga frågor 

• Hemsidan diskuterades. Byalaget har haft ett möte och vill gärna samordna 

hemsidan med bl.a. båtklubben. Flera av båtklubbens styrelsemedlemmar oroar 

sig för kostnaderna eftersom hemsidan inte är högprioriterad för oss. Beslut togs 

att Stefan bör representera båtklubben vid fortsatta möten med byalaget. Beslut 

om båtklubben ska ha fristående hemsida eller ligga under $kåre Fiskeläge får tas 

i styrelsen när kostnader och struktur har retts ut. 

10. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte planeras att hållas fredagen den 25/11 kl. 1600. 

11. Mötets avslutande 
Stefan Bergström tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat. 

Justeras: 

······················ ················· 

Stefan Bergström/ordf 
Fredrik Trulsson /justerare 

Styrelsemöte 2022-10-28 
Sida2 


