Styrelsemöte i Najadklubben 200219
Närvarandes styrelseledamöter: Sten Hansson (ordförande), Håkan Alnefelt, Ulf Holm, Elisabeth
Jakobsson, Peter Malmqvist, Jerker Stenberg.
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
24 deltagare, vilket är färre än tidigare. Möjligen börjar kostnaden bli ett problem (495 kr).
Beslutades att vi bör kalla till gratis årsmöte separerat från middagen, som kostar. Klubben
bjuder på Najaddrink till årsmötet och därefter blir det middag för dem som anmält och betalt
för den.
5. Medlemmar
Klubben har 53 betalande medlemmar/båtar för verksamhetsåret 2019/20. Beslutades att
gäster/gastar på våra aktiviteter (Mälareskader, Kräftsskiva) betalar gästaavgift på 50 kronor
per vuxen. Det beslut som fattades på årsmötet om att gäst ska kunna bli stödjande medlem
för 100 kr utgår och ersätts av gästavgift.
6. Status hemsida
Lösenordsfunktionen inlagd och lösenord utskickat. Nästa steg blir att lägga in mer
information, exempelvis bilder från våra aktiviteter.
7. Aktiviteter.
a) Förslag: Aktivitet på briggen Tre Kronor under våren. Elisabeth återkommer med förslag på
datum.
b) Mälareskadern 4-7 juni.
c) Sommaraktivitet 4-5 juli på Artipelag. Jerker kollar om vi kan få guidad visning samt om vi
kan boka bryggplatser.
d) Kräftskivan är den 22-23 augusti. Start på Skepparholmen på fredagen den 21 augusti och
kappsegling till Lökholmen på lördagen. Jerker funderar på lämplig banläggning med tanke
på vindförhållandena. Håkan bokar Skepparholmen och Sten tar kontakt med Trollgården.
e) Årsmötet blir den 20 november.
8. Ekonomi
Klubben har 47144 kr i kassan per dags dato.
9. Kommande styrelsemöten
Styrelsemöte 14 maj, 15/16 augusti, 29 oktober och årsmöte 20 november.
Peter, vi bestämde den 14 maj, kan du då?
10. Övrigt
Vi bestämde att Ulf skickar ut Vårbrev per post före den 15 april som är
sista betalningsdag för årsavgiften.
11. Styrelsemedlemmarna tackade Sten för att vi ännu en gång fick vara hos honom på
Styrmansgatan. Stort tack!

Vid protokollet
Peter Malmqvist

