Sammanfattning av styrelsemöte i Askrike segelsällskap
Möte nr:
Tid:

568
2021-11-23

Plats:

Klubbhuset ASS

NÄRVARANDE:
Kristina Lindstedt
Anders Almén
Erik Frykfelt
Björn Hildestrand
Conrad Grut
Carl-Johan Bergström

KL
AA
EF
BH
CG
CJH

ordförande
Hamnkapten
varvschef
Ekonomi
Sekreterare
Kommunikationsansvarig (via teams)

FRÅNVARANDE: Björn Hedin, Anders Tottie

1.

MÖTET ÖPPNAS
Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelse skett korrekt.

2.

DAGORDNING
Förslag till dagordning genomgicks och godkändes.

3.

Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes och lades till handlingarna.

4.

Ekonomi
Likviditeten är god.
Sommarplatsavisering skall snart sändas ut. Generellt är priserna höjda 10% men nu är
beloppet summerat som en fast del och dels en rörlig del baserad på båtbredd.
Etiketter som delas ut skall vara synliga på upptagna båtar. Dessa har delats ut vid upptagningen. Obs! För trailerbåtar ska de sättas på trailern.
Även information på Hemsidan om att avgifterna
Anmälan om vinterliggare ska ske senast 1/12 därefter kontrollerar AA och stämmer av.

5.

Rapporter
Ordförande
KL förbereder inhandling och införskaffning inför glöggkvällen 15/12. Hjälp under kvällen med praktikaliteter erbjuds av AA, CG.
Lidingö Båtförbunds årsstämma hålls 25/11 inga kontroversiella frågor
Förslag till underhållsplan enligt föregående möte skickas ut för översyn.
Kommunikationsansvarig
Intendenterna
Spotlights till mastkranen samt mastskjulet är monterad och fungerar väldigt bra.
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Staket är upphandlat och har 6-7v leveranstid.
Diskmaskin är under lagning.
Varvschef
Verkstaden har rensats. Nya nycklar har tagits fram av EF.
Upptagning av isbrytargänget sist upp och först i har varit lite pyssligt.
EF har tagit fram idéer för Ordningsregler för kranskötare. EF skickar ut till styrelsen för
förslag.
Behov finns av kompletterande pallningsvirke. Ordnade platser för detta måste ske.
Skattmästare
Hamnkapten
10 års kö i Lidingö båtkö
Förslag till vinterplatsavtal skickas ut för fastställande av BH
Information om att ASS ska gå ur Svenska Seglarförbundet och detta ska meddelas till
alla medlemmar. CJB lägger ut info och förklaring.
Sekreterare
Skylt kvarstår
6.

ÖVRIGA FRÅGOR

7.

Kommande möten
Nästa styrelsemöte blir den 14/12 klockan 18.00.
Glögg 15/12 19.00, Glögg, mm inhandlas. Samling 17.30 (Ställdes in )

8.

MÖTET AVSLUTAS

Vid protokollet

Justeras

Conrad Grut

Kristina Lindstedt
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