
Styrelsemöte i Najadklubben     190208 
 
Närvarandes styrelseledamöter: Elisabeth Jakobsson, Sten Hansson (ordförande), Peter 
Malmqvist och Ulf Holm.  
 

1. Godkännande av dagordning 
Dagordningen för styrelsemötet godkändes. 

 
2. Val av ordförande till mötet 

Till ordförande för mötet valdes Sten Hansson.  
 

3. Val av protokollförare 
Till protokollförare valdes Peter Malmqvist. 

 
4. Diskussion om årsmötet  

En allmän diskussion om årsmötet genomförande. Vi var totalt sett nöjda med arrangemanget, 
men var överens om vi skall hålla ihop middagen och inte ha några tal förrän till kaffet. 
Årsmötet efter mingel och i max 30 min före middagen. Det blir svårt för köket att hålla hög 
kvalitet om vi styckar upp logistiken med anföranden. Beslöts att årsmötet 2019 förläggs till 
Odd Fellows lokaler den 29 november om möjligt. 
 

5. Diskussion om hemsidan 
Alla var mycket nöjda med att det nu kommit upp en hemsida. Vad som brådskar är att få till 
en anmälningsfunktion, så att nya medlemmar kan fångas upp. 
 

6. Kommande aktiviteter. 
a) Mälareskadern går den 6-8 juni, med samling kvällen innan. Ulf och Håkan ansvarar. 
b) Sommarsamling 6-7 juli. Preliminär plats blir Nässlingen, norr om Edö. Alternativet är 

Norrviken. 
c) Kräftskivan blir den 23-25 augusti. KSSS har givit klartecken för Lökholmen.  

 
7. Ekonomi 

Klubben har 48765 kr i kassan per dags dato. 
 

8. Medlemmar  
Klubben har 62 båtar som registrerade medlemmar för verksamhetsåret 2017/18 och fyra 
hedersmedlemmar. 
 

9. Övriga punkter  
Vi vill fortsätta att ha samarbete med Arconaklubben inom aktiviteter där vi känner att det är 
svårt att få tillräckligt stor beläggning, exempelvis barneskader, aktiviteter på vintern, etc.  
Vidare beslöts att skicka ut ett vårbrev som förra året där inbetalningstalong för årets 
medlemsavgift ingår. Ulf ansvarar för detta. 
 

10. Kommande styrelsemöten 
Mötesdatum för 2019 är 16/5, 17/8 och 29/11 (årsmöte).   

 
11. Styrelsemedlemmarna tackade Sten och Ulla för att vi fick vara hos dem på 

Styrmansgatan. Stort tack!   
 
 
Vid protokollet 
Peter Malmqvist 
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