Kiviks Båtklubb

Kivik 130421

Protokoll fört vid sammanträde med Kiviks båtklubbs styrelse i klubbhuset
120421 kl 1000-1140
Närvarande: Staffan Nilsson, ordf, Anita Johnsson, Bo Roland Larsson, Allan Johnsson, Leena
Lagerstedt, Jesper Hjelm och Jan Johnsson.
1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen, särskilt vår nye styrelseledamot Jesper Hjelm, och öppnade
mötet.
Kallelse och dagordning godkändes med tillägg av punkt 5h, 6b och 9b.
2. Föregående mötes protokoll.
Protokollet finns redovisat på hemsidan.
3. Budget 2013
Beslöts att driftbudgeten budget bibehålls enligt föregående år och att beslut om investeringar
tages vid styrelsemötena.
4. Nyhetsbrev
Nyhetsbrevet är utskickat. Bidrag till artiklar önska av andra medlemmar.
5. Seglarskolan.
a) Lägesrapport.
Läget är positivt och hittills har ett 40-tal anmälningar med inkommit. 9 juni är sista
anmälningsdag.
6. Arbetsdagarna
a) Upprättande av inventarieförteckning anstår.
b) Stöldmärkning. Pelle Olsson skall efterfrågas ang läget.
c) Klubbhusets målning är en angelägen åtgärd i år.
d) Friläggning av väggar. För att underlätta underhåll och gräsklippning skall gräset grävas upp
närmast huset.
e) Service av utombordare skall genomföras.
f) Färdig ställande av jollarna pågår.
g) Färdigställande av allmogebåtarna pågår.
h) Ordf inhämtar offert och beställer byggnad av skärmtak för våra utemöbler. Jan kan
tillhandahålla lämpliga stenplattor.
i) Lotteriboden skall renoveras och snyggas till.
7. Sjösättning
a) Allan hjälper kalle Ericksson i år.
b) Ordf har fått erbjudande om att köpa en begagnad mastkran. Beslöts att ej anskaffa mastkran.
8. Sommaraktivitet med byalaget
Byalaget har inkommit med förfrågan om sommaraktivitet. Ordf diskuterar frågan med vår och
byalaget. Ett förslag är förstärkt grill
9. Hjärtstartare
Förfrågan om hjärtstartare i klubbhuset avvisades då klubbhuset inte alltid är bemannat.

10. Övriga frågor
a) Grönyteskötsel
- ordf får i uppdrag att undersöka inköp av en autoklipp och om lämpligt inköpa en sådan för ca
13-20 kkr.
- Undersöks lämpligt alternativ för klippning av vår häck.
b) Anita meddelade att avgiften till Seglarförbundet nu höjts till 21000 kr vilket innebär att en
höjning av årsavgiften blir aktuell för nästa år.
11. Mötet avslutades
Mötet avslutades med att påminna om nästa möte till 130818.
	
  
Bo	
  Roland	
  Larsson	
  

	
  

	
  

Staffan	
  Nilsson	
  

Sekreterare	
   	
  

	
  

	
  

Ordförande	
  

	
  
	
  

