KOLMÅRDENS BÅTKLUBB KBK
Nu har det börjat ljusna! Ska vi värma oss med ett styrelsemöte? Vi träffas måndagen den 10
februari 2020 kl 19.00 i klubbstugan.
Närvarande: Håkan Löfgren på telefon, Lars Selevik, Magnus Hovberg, Gunnel Viberg,
Håkan Elm, Andreas Flodin, Rolf Pettersson.
Frånvarande: Rolf Hummelgren, Ulf Negendanck,
§1

Mötet öppnades av Lars Selevik

§2

Godkännande av kallelse och dagordning

§3

Godkännande av föregående mötesprotokoll, styrelsen var inte beslutsmässig
vid föregående möte därför finns inget protokoll.

§4

Redogörelse för det ekonomiska läget
Avgiften har inte skickats ut till medlemmarna ännu.
Genomgång av 2019 år intäkter och kostnader, resultatet blev 48 238kr.
En medlem har inte betalt avgifterna för 2019 och har p g a båt på land även
extra avgifter att betala. Det har inkommit del av betalning från medlemmen.
Styrelsen tar beslut om att betalningen ska ses som delbetalning av 2019 års
avgift och medlemmen kommer informeras om styrelsens beslut.

§5

2 nya medlemmar.

§6

Inför årsmötet tisdag 10 mars.
Håkan bokar lokal. Rolf H ser till att det finns fika vid mötet. Ekonomisk
berättelse tar Gunnel fram. Revisorerna har fått pärm och bokslut.
Magnus skickar protokoll till revisorerna.
Kallelse och verksamhetsberättelse skriver Håkan.
Håkan tar fram förslag på ny styrelse. Det fattas just nu en suppleant, Håkan
uppmanar styrelsen att komma med förslag på suppleant.
Förslag på att göra om nyckeldispositionen till en administrativ avgift. Bör tas
upp om stadgeändring.

§7

Arbeten i hamnen
Trasiga elcentraler, på hyllan (trasigt lock), elcentral mellan plats 52-53 (lock
saknas), elcentralen mellan plats 8-9 (hela centralen bör bytas ut med uttag och
säkringar). Styrelsen tar kontakt med Peter och ser om han vill ha jobbet.

§8

Båtar på land
Lars kommer kontakta medlem angående båttäckning.

§9

Inför 50-årsjubileet 25 april.
Kommittén jobbar för fullt (Rolf, Rolf, Lars). Håkan fixar tält, bord och stolar.
Inbjudan och anmälan till festen måste skickas ut.

§ 10

Övriga frågor
Lars tog upp frågan om ny grill. Styrelsen tog beslut om att införskaffa en ny
grilltunna, Lars S ordnar.
Arbetsdag lördag 28/3 start 09:00. Iläggning av bommar m m.
Sjösättningsdatum 25 april och 9 maj 2020.
Det ligger en mast vid uppläggningsplats 2-3. Om någon vet vems det är så
meddela gärna styrelsen.

§ 11

Nästa styrelsemöte
Måndag 6 april, 19:00.

Väl mött.

Håkan Löfgren
Ordf.

