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PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2022-02-01 

Närvarande: Fredrik Bergh, Göran Östman, Roland Holm, Alf Landerholm, 
Reijo Perälainen, Tommy Lindgren, Håkan Björk, Jonas Lindgren, Niclas 
Sandberg 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Fredrik Bergh hälsade alla välkomna till Teamsmötet och förklarade 

mötet öppnat. 

2. Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes. 

3. Tidigare frågor 

Det är inte klart än med Lovabidraget – frågan tas vidare till nästa möte. 

Kerstin fortsätter att ta fram priser och förslag på klubbkläder. Göran kontaktar 

henne. Årsprogram skall upprättas.  

4. Ekonomisk rapport 

Ekonomin är i dagsläget drygt 135 tkr i eget kapital inklusive Lovabidraget. 

5. Kommittérapporter 

Hamn: 

1 båt är ej sanerad och kommer inte att sjösättas. Etapp 2 av bryggorna kommer 

inte att åtgärdas i år. Sjögullet bör saneras vid hamnkranen. Fredrik kontaktar 

kommunens teknikbolag om de kan hjälpa till med saneringen. Håkan kontaktar 

Björn Svensson angående elbesiktning av hamnen. Styrelsen beslutade att 

godkänna förslaget på hamnplatserna. Jonas Lindgren tar på sig ansvaret för 

klubbens motorbåtar. Jonny Lich tar hand om SIM-korten till grindarna. 

 

Glipen: 

Inget att rapportera 

 

Segling: 

Uppsalakretsen är intresserad av vårt upplägg för 6-timmars.Ett Teamsmöte med 

Köpings SK har hållits angående sommarens seglingar. Bl.a planeras 2 

lagkappseglingar. SRPS handikappsystem skall testas. Vi bör marknadsföra 

onsdagsseglingarna.  

 

Miljö: 

Ny miljögenomgång är planerat sedan båtarna har sjösatts. Den 17/2 har SBU en 

miljökonferens. 

 

Webbmastergruppen: 
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Tidplanen för BAS är skjutet på till augusti 2023.Flyttstädningen i systemet skall 

vara färdigt den 20 mars 2022. Utbildningen i BAS startar den 26 april 

Ungdom:                                                                                                         

Fredrik har kontaktat Madelen angående en uppstart av ungdomssegligar. 

Madelen och Jonas är beredda att ta hand om detta. De skall börja med 

inventering av jollarna tillsammans med Alf.                                                                                      

6. Medlemsärenden 

Thomas Lundström, Örebro samt Jeff Andersson, Valskog invaldes som 

medlemmar. Stefan Dolsén, Max Lövgren samt Lars och Ann-Christin Andersson 

beviljades utträde. 

7. Inkomna skrivelser 

En skrivelse har inkommit angående byggande av en sjösättningsram som 

skriftställaren vill att vi skall driva tillsammans med honom, Styrelsen beslutade 

att vi stödjer frågan men inte driver den. 

8. Övriga frågor 

Vårmötet blir preliminärt den 16 mars. Förslag på program: Smultronställen i 

skärgården. Göran och Tommy håller i detta. 

9. Nästa möte 

1 mars 2022.  Övriga möten under året:5/4, 3/5, 7/6, 23/8, 4/10, 1/11, 6/12, 

Vårmöte den 16/3 Årsmöte 23/11. 

10. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet:  Justerare: 

   

   

Håkan Björk  Fredrik Bergh 

 


