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§1

Mötet öppnas
Styrelseordförande Arne Waldau hälsade alla medlemmar välkomna.

§2

Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
Godkändes av mötet.

§3

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§4

Val av protokolljusterare
Olle ögman och Hans Christian Hedberg.

§5

Anmälan av årsmötesprotokollet
Arne gick igenom höst protokollet och detta lades tillhandlingarna utan anmärkningar.

§6

Presentation av nya medlemmar
Tio nya medlemmar har fått plats inför kommande säsong. De fyra som var på plats
presenterade sig själva och erhöll vimpel och nyckel.

§7

Underhållsarbeten – arbetskraft behövs!
Vårjobb ska utföras efter sjösättningarna. Lista över jobben samt de tre datum som är
aktuella ligger ute på klubbens hemsida.

§8

Sjösättningsförberedelser
Gicks igenom av Arne. Till Alnäs har en uppsättning Walkie Talkie köps in för att få en
bra fördelning av arbetskraft. Leif gick igenom Ålkistan sjösättning. Kommer att ringa
det första tio båtägarna så de hinner förbereda sig. Leif betonar säkerheten runt lyftet av
båt. Arne påminner om vårutrustnings sopor att det tas bort innan sjösättning. Det kom
på tal om vikten av att använda rätt typ av elsladd som är avsedd för utomhusbruk.

§9

Övriga frågor
Christer Andersson (Putte) husfogde för Alnässtugan påpekar att det har varit dålig
ordning i vinter i stugan.
När bom iläggningen för Käppala bryggan skulle utföras var det enbart en medlem som
utförde jobbet! Dålig uppslutning eller ingen alls vid klubbjobb måste vi medlemmar
bli bättre på. Styrelsen tog på sig att fundera över hur vi kan bäst komma till rätta med
problemet. Styrelsen skickar en skrivelse om bättring och frågar varför medlemmarna
uteblev vid bom iläggningen vid Käppala bryggan.

Representant för Solna sjöscoutkår avslutade med att informera om seglarskola som
kommer att bedrivas för barn upp till 13 år i Brunnsviken i sommar. På deras hemsida
solnasjo.se går det att anmäla sig.
§10

Mötet avslutas
Arne Waldau tackade de deltagande.
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