Sammanfattning av styrelsemöte i Askrike segelsällskap
Möte nr:
Tid:

571
2022-02-15, 18.00

Plats:

via teams

NÄRVARANDE:
Kristina Lindstedt
Anders Almén
Björn Hildestrand
Conrad Grut
Björn Hedin
Anders Tottie

KL
AA
BH
CG
BHe
AT

Deltagande per Teams/ telefon
Carl-Johan Bergström
CJH
Erik Frykfelt
EF

ordförande
Hamnkapten
Ekonomi
Sekreterare
Intendent
Intendent

Kommunikationsansvarig
varvschef

FRÅNVARANDE: -

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 årsmöte
Utskickat och ok!

4.

Ekonomi
God ekonomi
Detta beror delvis av att vi har kostnad för stängsel och grindar som kommer under våren.
Fordringar på utskickade avgifter.
BH och CJB skickar ut personliga brev till de medlemmar som har skuld.

5.

Årsmöte
Vi har påbörjat skrivande av verksamhetsberättelse
Kvarvarande delar sammanställs under 21/2-22. Allt ska vara klart för utskick 22/2-22
Revisorn har fått ta del av handlingarna.
Svar på motioner ska skickas ut i samband med årsmöteshandlingarna.
KL redovisar valnämndens förslag till ny styrelse.
Beroende på kvarvarande restriktioner beslutas enhälligt att årsmötet 2022 (likt 2021)
hålls per capsulam
.

7.

Rapport från styrelsemedlemmar
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Ordföranden
Kommunikationsansvarig
Publicering av protokollssammanfattningar skall ske på hemsidan
Intendent
Iordningsställande av Båk skall ske. AT, BHe
Varvschef
Kajaker nu 14st ska notera
Förslag till kranregler är framtaget. Möte ska hållas med alla som har krannyckel.
Ny cylinder finns till verkstaden. Lånenyckel finns till verkstaden.
Rensning av bråte kommer att ske kontinuerligt.
Märkning av material som inte används kommer ske. Märkt material kommer att tas om
hand av klubben.
Nya krav på ställningar, och bockar, vagnar och vaggor kommer meddelas respektive
båtägare .
Sjösättning med mobilkran 7-8/5
Spåret. 1/5
Östra plan med fasta kranen 14/5
Hamnkapten
Inga nya uppgifter
Sekreterare
8.

ÖVRIGA FRÅGOR

Frågan om förtydligande av stöttning resp. täckning av båtar.
9.

Kommande möten
Styrelsemöte tisdag 2022-03-21 18.00
Årsmöte per capsulam 2022-03-15
Miljökonferens SBU 2022-02-17 CJB deltar från Askrike SS

10.

MÖTET AVSLUTAS

Vid protokollet

Justeras

Conrad Grut

Kristina Lindstedt
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