Nyhetsbrev Stallarholmens Båtklubb

dec. 2015

Här kommer lite information om de senaste händelserna!

Årsmötet:
Årsmöte verksamhetsåret 2015 har hållits, med sedvanlig redovisning av det gångna
räkenskapsåret och nya förslag.
Beslut togs om:





Uppdaterade regler för vakttjänst och arbetsplikt, med möjlighet att välja bort
arbetsplikt mot högre medlemsavgift (1000.-)
Sänkt medlemsavgift till 250.- och nya båtavgifter, 100.- för uppläggning samt 150.per kranlyft utan uppläggningsplats på klubben.
Nytt system för rättvis debitering av y-bomsavgifter, med möjlighet att köpa sin bom
och slippa ytterligare avgifter. Klubben står för löpande underhåll av samtliga ybommar.
Att klubben ska hyra lokalen vid Silon, vilken har tillräcklig kapacitet för våra
medlemsmöten. Avsikten är även viss kursverksamhet och ungdomsverksamhet som
klubben ämnar starta upp. Där finns kök, WC och dusch samt plats för viss förvaring.

Ny styrelse:
Vi tackar Vice ordförande Curt Gruvmark och ledamot Hans Andersson för året som gått då
de nu lämnar sina ledamotsposter. Samtidigt hälsas Lars Rosenqvist välkommen som ledamot
samt på flera funktionärsuppdrag.
Styrelsen består nu av:







Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Ledamot:
Styrelsesuppleant:

Anette Bjurlén Salte
Arne Nordenberg
Torsten Sköld
Svante Hellman
Lars Rosenqvist
Hans Andersson

Valberedning:
Tyvärr fanns ingen på mötet som hade möjlighet att ingå i valberedningen, klubben har nu
ingen valberedning. Styrelsen ber medlemmarna om hjälp att nominera kandidater och att
några ställer upp för att värna den medlemsdemokrati som en valberedning befäster. Detta bör
lösas snarast för att fungera vid årsmöte 2016.

Verksamhetsplan.
Större projekt i klubben under 2016 är:






Färdigställande av sjösättningsramp vid Östa
Nya Y-bommar, flytt av bojar och utbyte av kättingar vid Östabryggan.
Besiktning och reparation av tak på klubbstugan samt rensa och iordningställa
förråden.
Tillverkning av mastskjul vid Strandvägen.
Anpassa nya klubbstugan för klubbens ändamål samt starta upp ungdomsverksamhet.

Med dessa rader vill vi i styrelsen önska alla en skön vinter i stugvärmen att samla
inspiration till kommande båtsäsong!

