
Styrelseprotokoll No 5/2018

Nlrvarande Rickard Sommarin {RS), ordf
Susanne Thom6e (ST)

Rodika Klinee {RK)

Borje Svensson (85)

Bosse K6rner (BK)

Per Jonas Quist (PJQ)

Ann-Kristin Olsvold (AKO)

Ljunghusen 2018-06-25

Vid P.nn.n Per Jonas Quist

1. Miitets tippnande
Ordf6randen hdlsade alla vilkomna.

2. Val av justeringsmHn
Tilljusteringsmin valdes ST och RK.

3. Godkdnnande av dagordning
Godkdndes.



4. Fdregiende protokoll
Foreg8ende protokoll godkdndes.

5. Kassdrens rapport
RK redogjorde f6r det sdtt som hon vill redovisa i fortsdttningen dvs. redovisning per sektion.

RK meddelade ocks6 att Nordeal6net 5r l6st och att det endA vi har kvar p6 Nordea er ett

konto for BABS om det kan flvttas avslutas Nordea helt.

6. "Pa tapeten"
- RS bad samtliga som ejfinns pi bild pA hemsidan snarast skall skicka in bild samt lite text

om sig sjilv.

- RS redogjorde for de kandidater som anmilt intresse fdr hamnkaptens tjdnsten. Efter en

diskussion kring detta beslutade styrelsen att erbjuda PJQ tjSnsten som hamnkapten pA

heltid samt att AKO erbjuds timanstdllning I klubben och vara behjiilplig med bokfdring. BS

ombads att ta fram ett anstiillningsavtal. AKO och PJQ var ej deltagande i besluten.

- ST tog upp forslag om att bilda en eller flera bitgrupp/er som skall ha hand om underhAllet

i pe bdtarna och se till att de sk6ts vil. Gruppen/erna skall fungera som en uppsamlingspunkt

dit de som anvSnder bitarna kan vinda sig om nigot inte fungerar eller har g6tt s6nder.

Administrationen av v5r/hostrustning skall ocksi ligga hdr. Det beslutades att varje

kommitt€ skall forsoka f6 nigon som kan ita sig detta.

7. Rapport frin kommittderna.
- ST meddelade att seglarskolan 6r igAng, dock Sterstir det en del administrativt arbete med

gruppindelning som en av instruktorerna kommer att hjilpa till med. ST meddelade ocksi att
, hon har gjort en uppjustering av l<inerna di detta sl5pat efter de senaste iren. ST ville ocksi

att instruktorerna f5 FBK trojor och liknade'

i

:p3e redovisade att 18 bitar anmdlt sig till Niiset runt och att 16 av dessa seglade runt. Ett

, stort tack till sponsorerna som stdllde upp med bSde priser och dricka.

-p3e kunde ocksi med hjdlp av ST att 0resunds racet intligen genomfordes i ett strilande

vdder, dd de bl6st bort de senaste tvA 6ren.

-BK Kunde dntligen meddela att restaurangen (Martas..) kommer att oppna vilken dag som

helst di fettavskiljaren som stoppat restaurangen Sntligen dr pi plats'



8. Hamnkaptenens rapport
Utg6r

9. Ovrigt
lnga ovriga frigor

10. Avslutning
Motet avslutas.
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