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Protokoll medlemsmöte 2019-10-19

1.

Mötets öppnande

2.

Budget 2019 status / Rapporter från sektioner
Klubbens ekonomi är stabil med överskott och under kontroll. Nämndes att fonderingen
för jubileumsfesten kanske bör ligga kvar framtida evenemang/projekt. 212.000:- har
förbrukats.
Klubbhuset Kompassens golv ska renoveras, vilket är på gång.
Kompassenkommittén anser att värmepump bör installeras då husets konstruktion är
optimal för detta. Möjligen kommer medel att äskas för detta.
Mälarbadet: Bryggreparation har utförts av mellanbryggan. Medel för detta har
tagits från projektbudgeten på 55.000:-. Arbeten (långt utöver arbetsplikten) har i hög
grad utförts av Christer J, Bo A(d.y.) samt Tord B.
Karlberga: Projektbudget 35.000:-. Arbeten har utförts på slipern, allmänna
snickararbeten samt reparationer på traktorn.
Slandö Kalv: Projektbudget 90.000:-. Reningsverket servat, elpatroner på
vattenvärmare är bytta (behöver rengöras varje år för att öka livslängden).
Försäkringsärende pågår efter fuktskada i klubbhuset på SK. Renoveringsarbete p.g.a. av
detta pågår.
SK behöver fler frivilliga för arbete.
Ungdomssektionen: Budget 30.000:-. Jan-Erik Sandh och Jennifer Andersson
presenterade årets verksamhet på ett trevligt sätt med bildspel. Ungdomsverksamheten har
vuxit och det finns ett stadigt ökande intresse hos unga att komma till klubbens seglingar.
Seglingskommittén: Budget 10.000:-. Två seglingar genomförda inom ramen för
jubileumsåret.
RC-segling: Budget 5.000:-. Ökande intresse för RC-segling. Klubben har en
lånebåt för prova-på-segling. Seglingar tisdagar kl. 18-20. Kontakta Bosse Carlsson.
Elsaneringar har planerats med en budget på 70.000:-. Projektet har inte kommit så långt
som önskats.

2019-10-19 kl 11:30 Södertälje

3.

Styrelsens Arbete
Heldagskonferens på Finlandsbåt sker 9 november.
Alltför mycket arbete läggs på medlemsärenden. Hittills har två uteslutningsärenden
verkställts.
Styrelsen efterlyser väsentligt mer av ideelt arbete. I alltför hög grad är det de som inte har
arbetsplikt (äldre) som jobbar. Upprop krävs för fler medlemsinitiativ.

4.

Övriga frågor
Styrelseledamot Marina Aronsson förklarade vad klubbanda och god samvaro innebär.
Exempelvis lägger funktionärer och styrelseledamöter ner mycket frivilligt arbete för
klubben och förtjänar att bli bemötta med respekt. Arbetsplikten gäller f.n. alla mellan 19
och 71 år.
Redaktören för Kontakt, Janne Sundkvist, efterlyste artiklar/texter från medlemmarna för
nästa utgåva av tidningen.

5.

Avslutning

Justeras

Tomas Ekström sekr.

Jonas Magnusson, ordf.
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