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Styrelsemöte i Najadklubben     2019-08-17 
 
Närvarandes styrelseledamöter: Elisabeth Jakobsson, Ulf Holm, Sten Hansson (ordförande), 
Peter Malmqvist (telefon) och Håkan Alnefelt (telefon).  
 

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. Elisabeth tog över när Peter 
lämnat mötet. 

 
4. Diskussion om hemsidan 

• Virusskydd är inköpt och installerat. Hoppas vi nu slipper intrång. 
• Strukturen finns och fungerar. En redaktör utses, som godkänner innehållet och vi valde 

Ulf att sköta det.  
• Håkan är administratör och ansvarar för plattformen. Elisabeth ansvarar för 

medlemsregistret.  
• Ulf föreslog att hemsidan delas in i olika delar, exempelvis ”Ägarbyte”, ”Najads modeller”, 

”Varvets historia”, ”Fix och trix”, m m. Håkan har mycket sparat material som kan 
användas.  

• Medlemsregistret kan inte vara tillgängligt på hemsidan pga GDPR. Beslutades därför att 
medlemmar som vill ha medlemsregister får kontakta styrelsens ordförande på mail.  

• Bestämdes att Styrelsen ses på Lökholmen och stämmer av synpunkter på hemsidan. 
 

5. Aktiviteter. 
a) Till Mälarseskadern kom 7 båtar och 21 personer och till sommarträffen i Norrviken på 

Runmarö kom också 7 båtar och 17 personer.  
b) Kräftskivan är den 24 augusti och 11 båtar och 29 personer är anmälda. KSSS har givit 

klartecken och ska reservera platser för våra båtar på Lökholmen. Sten kollar om det finns 
klaffstolar och var de står.  

c) Samling på Skepparholmen den 23 augusti och dit är 9 båtar och 25 personer anmälda.  Ulf 
informerar Per Hjelm om antal båtar och deras namn samt kontaktar Jerker Stenberg ang. 
vandringspokalen som han har. Håkan kollar bekräftelsen från Skepparholmen. 

      Efter vårt möte kontrollerade vi att allt vi behöver fanns. Bestämdes att Elisabeth köper       
      några fler flaskor Rotari samt kopierar upp snapsvisor.  
d) Årsmötet blir den 22 november, vi subventionerar så att kostnaden blir under 500 kronor. 

Slogs fast 495 kronor. Föredragshållare kan vara Najad eller annan. Vi får återkomma till 
det.   

 
6. Ekonomi 

Klubben har 53.372 kr i kassan per dags dato. 
Ulf tog upp frågan om gäster ska betala något för att få delta. Flera personer har deltagit i 
Mälareskadern och Kräftskivan i flera år utan att på något sätt bidra. Sten föreslog att vi ska 
införa ett stödjande medlemskap på 100 kr för gäster vilket också beslutades.  
 

7. Medlemmar  
Klubben har 51 betalande medlemmar för verksamhetsåret 2018/19 och fyra 
hedersmedlemmar. Det finns 49 segelbåtar.  
 

8. Kommande styrelsemöten 
       Nästa styrelsemöte blir den 10 oktober kl. 15 om det passar för Peter.  
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9. Styrelsemedlemmarna tackade Sten för att vi fick vara hos honom och Ulla på 

Hummelmora. Stort tack!   
 
 
Vid protokollet 
Peter Malmqvist/ 
Elisabeth Jakobsson 
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