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Styrelsemöte 1:2016
Datum

Onsdagen den 11 januari 2016

Plats

Telefonmöte

Närvarande

Sten Bergqvist
Thomas Moss
Bertil Dyrell
Magnus Nordström
Martin Granholm
Bo Nordenram
Jörgen Granath

(SB)
(TM)
(BD)
(MN)
(MG)
(BN)
(JG)

Delges

Gun Jonseus

(GJ)

Mötespunkter

(Krusiv text från föregående protokoll)

1.

Mötet öppnas

2.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

3.

Val av Justeringsman jämte ordförande
Bertil Dyrell valdes till justeringsman jämte ordförande Sten
Bergqvist

Frånvarande

4.

5.

Ekonomi
BD föredrog ekonomin
Det preliminära resultatet stämmer väl med budget, dock blev
intäkterna på rikslägret något lägre än prognos vilket gör att det
totala utfallet verkar hamna på cirka – 6000 kr
Budget 2016: Bertil tar fram förslag till nästa styrelsemöte, Sten
bistår med mästerskapsbudgeterna. Budgeten läggs mot att uppnå ett
nollresultat

Kansli 2016
Styrelsen beslutade att Bertil tar över ansvaret för kansliet nu när
Gun slutar. Ersättningen för kanslitjänsten beslutas på nästa möte,
BD tar fram ett förslag.
Ansvaret för mätbrev flyttas från E-jolle kansliet till SSF vilket

Ansvarig

BD, SB

BD, SB

BD
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kommer att reducera arbetsuppgifterna med ca tjugofem procent.
Martin kollar status på överflyttning och hur de framtida rutinerna
ska fungera. Magnus publicerar de nya rutiner på hemsidan

6.

MN

Mästerskap 2016
Det diskuterades om vi ska utse ansvariga för de olika mästerskapen
för att börja förbereda med bokning av boende för coacher och
coachbåtar.
Ett förslaget var att tidigt utse coacherna och istället ge dem en
budget och ansvaret att själv fixa coachbåtar och boende. Inget
beslut fattades utan Sten tar initialt fram ett förslag på coacher och
budget för mästerskapen och presenterar detta på nästa möte.
Behovet är fem coacher, en på JNoM, två på JEM och två på VM.
Övriga styrelsen mailar förslag på kandidater till Sten

7.

MG

SB

Alla

Årsmöte 2016
Bertil, Magnus och Martin behöver ersättas i styrelsen, Sten
informerar valberedningen.

SB

Övrigt
8.
Magnus informerade om att nya hemsidan är färdig, dock är det
tekniska problem med att flytta nyhetslistan från gamla till nya
sidan. Det beslutades Magnus manuellt uppdaterar nyhetslistan med
lämpligt antal nyheter och sedan driftsätter nya sidan.
Avtackning Gun ska genomföras, förslag på lämplig minnessak till
nästa möte.

9.

Nästa möte
Måndagen den 25 januari klockan 20:00 (telefonmöte)

Vid protokollet
Magnus Nordström

Justeringsman
Sten Bergqvist

Justeringsman
Bertil Dyrell

MN

Alla

