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SKARE 
BÅTKLUBB 

Styrelsemöte SBK 30 september2022. 

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 Fredrik Trulsson. Till sekreterare 
valdes Jonas Malmsten. 

3. Föregående protokoll 

• Jonas har kvar uppgiften att fråga kommunen om klubbhuset kan utvidgas med 
ett trädäck på baksidan. 

• För närvarande tillåts inga studiebesök på VTS Öresund. 
• Stefan ska med mail efterhöra medlemmarnas intresse av att få en guidad tur på 

Sjöfartsmuseet. 

Därefter lades protokollet till handlingarna. 

4. Ekonomiavdelningens rapport 
Klubbens ekonomi är fortsatt god. 

s. PR och sponsorverksamheten 

• Jonas har fått ett bra pris för piketröjor. Jonas återkommer efter att kontrollerat 
att kvaliteten är tillfredsställande. 

• Klubbdekalerna är beställda och kommer att levereras i närtid. 

6. Kursverksamheten 

• Inga teoretiska båtrelaterade kurser planeras att genomföras i vinter eftersom 
instruktören är på långsegling. 

• Stefan kommer att organisera en knopkurs-kväll för medlemmarna. 
• Till nästa seglingssäsong ska klubben satsa på en påbyggnadskurs i segling för de 

som har gått nybörjarkursen. 
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7. Jollarna, 

• Jollarna har utnyttjats flitigt, men nu är hösten här. Upptagning av jollarna sker 

nu i helgen. 

• Genom Micke Carlssons välvillighet och Allans arbete har jollarna nu fått ett 

"mastskjul" under Mickes takutstick. 

8. Nytt på aktivitetsfronten 

• Nästa "Åtta Glas" blir den 28/10. Ulf och Jonas är ansvariga. 

9. Övriga frågor 

• Beslutades att båtklubben står för halva kostnaden av vad hackerattacken mot 

Skåre fiskeläges hemsida kostade. 

• Klubbens hemsida diskuterades med olika uppfattningar. Inget beslut togs om vi 

fortsatt skall ha hemsida ihop med Skåre fiskeläge och byalaget. Jonas ska göra 

förslag på en "sitekarta" . Därefter får styrelsen ta ställning till hur vi vill ha det i 

fortsättningen. 

10. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte planeras att hållas i klubbhuset fredagen den 28/10 kl. 1600. 

11. Mötets avslutande 

Stefan Bergström tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat. 

Vid protokollet: 

Justeras: 

Stefan Bergström/ordförande 
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