Protokoll styrelsemöte 2, 2013

Datum: 21 maj 2013
Tid: 17.30 – 19.30
Plats: Bångs

Närvarande
Henrik Jakenberg, ordförande
Kjell Bergström
Mats Eriksson
Leif Nordström
Anders Olsson
Elisabeth Othzén
Mikael Rosén
Leif Sjökvist, adjungerad
Jörgen Frisendahl, adjungerad

Frånvarande
Carl-Åke Nilsson
Veijo Vähäkuopus

1. Mötets öppnande
Henrik hälsade de närvarande välkomna och vände sig speciellt till Jörgen från
vattenskidsektionen och Leif S från Emma sektionen. Mötet förklarades därmed
öppnat.

2. Protokoll från föregående möte
Protokollet lades till handlingarna.

3. Ekonomi
Ekonomin är god och under kontroll.

4. Rapport från AU
Hemsidan skall uppdateras kontinuerligt och sektionerna utformar sina underlag som
skickas till kansliet för insättning på hemsidan. Ordföranden är ytterst ansvarig för
hemsidan men varje sektion och kommitté svarar för innehållet på sin sida.
Personalen har minskat i antal i hamnarna så i vissa fall kanske vi behöver leja in
hjälp utifrån.

5a. Verksamheten 2013
Presskonferansen vart en lyckad tillställning i Bångs med representanter från TV4 o
SVT samt tidningarna. En mycket bra start för vårt 100-årsfirande.
Jubilemsfirandet kommer att ske under hela säsongen med bla Storsjödagen den
29/6 i Trebo.
Segelregatta vid Bångs sista helgen i augusti med Ok o Finnjollar.
Storsjöpaddeln 31/8 vid Sörtutt/Hedåsen.
Lyskväll 31/8 med Emma i spetsen, medlemar ska erbjudas att köpa biljett i förköp.
Avslutningen på firandet blir jubileumsfesten i Valhalla den 9 november

b.
Vakten fungerar bra.
Motorbåtssektionen har ett samarbete med Forsbacka o Näsbysjöns
motorbåtsklubbar för gemensamma aktiviteter i sommar.
Vattenskidsektionen kommer att anordna en prova på dag och öppet hus 10/8 och en
tävling den 7/9 på Vedön.
Seglarna jobbar vidare med segelregattan.
Kanoterna kör prova på kvällar i Bångs.

c.
Investeringar
Emmakommitte´n vill rusta upp Emma kuren vid Stenbryggan och Emmas räls i
Trebo.
Vid Vedön behöver bryggan och båthuset rustas upp.
Torpet på Vedön måste fixas efter vintens ras.

6. övriga frågor
Gästriklandsbåtförbund har möte den 23/5 i Hemlingby, Henrik J åker dit.
Reflexer på alla prickar önskas.

7. Nästa möte
Extra möte om familjedagen den 11 juni på kansliet kl. 17,30.
Nästa styrelsemöte 17 september i Bångs kl 17.30.

8.Henrik tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

……………………………….
Elisabeth Othzén

Justeras /ordförande

…………………………………
Henrik Jakenberg

