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SOKARE 
BATKLUBB 

Styrelsemöte SBK 26 augusti 2022. 

Närvarande 

Stefan Bergström, Fredrik Trulsson, Jonas Malmsten, Ulf Sandgren, Fredrik Hallström (på 
digital länk) och Allan Dittrish (adjungerad). 

1. Mötets öppnande 
Stefans Bergström hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat. 

2. Val av justerare och sekreterare 
Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Allan Dittrish. Till sekreterare 
valdes Jonas Malmsten. 

3. Föregående protokoll 

• Jolleplatserna är ordnade med kommunen så att både Hoppe och Tassa kan ligga 
i vattnet. 

• Jonas har tagit in offert på dekaler till båtarna, ca 1200 kr för 20 stycken. Beslöts 
att köpa in dekalerna. 

• Jonas ska kontakta kommunen för vidare vägledning i, om klubbhuset kan 
utvidgas med ett trädäck på baksidan (mot väster). 

• Klubben har av Martin Windh fått en avancerad vindsurfingbräda som 
medlemmarna kan nyttja. 

• Allan har kontrollerat om väderstationen kan anslutas till internet, men det går 
inte .. 

Därefter lades protokollet till handlingarna. 

4. Ekonomiavdelningens rapport 
Klubbens ekonomi är fortsatt god. 

s. PR och sponsorverksamheten 

• Det finns efterfråga n på både kepsar och piketröjor med klubbens emblem. Jonas 
undersöker vidare och återkommer med förs lag på anta l och pris. 
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6. Kursverksamheten 
Inga teoretiska båtrelaterade kurser planeras att genomföras i vinter eftersom 
instruktören är på långsegling. 

7. Jollarna, 

Jollarna utnyttjas och bokningssystemet fungerar. Till nästa seglingssäsong bör klubben 
satsa på en påbyggnadskurs för de som har gått nybörjarkursen. 

8. Nytt på aktivitetsfronten 
• Nästa Åtta Glas blir den 30/9. Stefan är huvudansvarig, Jonas gör reklambladet. 
• Stefan kontrollerar om klubben kan göra studiebesök på VTS Öresund. 
• Stefan kontrollerar om det finns möjlighet att få guidad tur på Sjöfartsmuseet. 

9. Övriga frågor 

Det mesta var redan avhandlat så under punkten finns inget att til lägga. 
10. Ska klubben organisera sjösättning och upptagning i fortsättningen? 

Beslutades att klubben ska organisera upptagningar och sjösättningar. Ansvarig är Stefan 
som stöttas av Jan-Åke Rindestam. 

11. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte planeras att hållas i klubbhuset fredagen den 30/ 9 kl. 1600. 

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

Vid protokollet: 

Justeras: 
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Stef.1n Bergström/ordförande Allan Dittrish/justerare 
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