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Styrelsemöte 2:2016
Datum

Onsdagen den 25 januari 2016

Plats

Telefonmöte

Närvarande

Frånvarande

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

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

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

4.

5.

Ekonomi
BD föredrog ett Budgetförslag för 2016.
Förslaget baseras på 2015 års resultat och ger ett litet positivt resultat och
det utan avgiftshöjningar.
SB föredrog förslag på Mästerskapskalkyler för 2016.
Beslut: Mötet fastslog mästerskapsavgifterna för 2016 års mästerskap till
5000kr för VM, 4500kr för JEM och 3000kr för JNoM.

Kansli 2016
BD redogjorde för sitt förslag på ersättning för att sköta SEF’s kansli från
och med årsmötet 2016. BD’s förslag är kostnadsmässigt i stort sett samma
för SEF som tidigare år. SB föreslog att en arbetsbeskrivning tas fram på
kansliets nya uppgifter innan beslut om ersättning tas samt att ytterligare en
person tillfrågas om kanslistjobbet. I ett försök att hålla kostnaderna nere
för Kansliet skall arbetsuppgifterna om möjligt renodlas till en mer rent
ekonomisk karaktär. Medlemsregister, personliga segelnummer och

Ansvarig

BD, SB

BD, SB

BD
SB
Alla
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påminnelser skall om möjligt läggas på styrelsen. MG fick i uppgift att höra MG
med Göran Olsson på SSF om de möjligen vill hantera de personliga
segelnumren åt SEF.
Beslut: Mötet beslutar att telefontiden för kansliet upphör och att det fasta
SB
telefonabonnemanget sägs upp.

6.

Mästerskap 2016
Behandlades inte på detta möte.
MG

7.

Övrigt
MG informerade om att SSF skickat ett förslag på vårt nya mätbrev.
Mätbrevet ät i stort sett likadant som det som Optimistjollarna haft i några
år. MG tar kontakt med Gun och låter henne kontrollera att mätbrevet
funkar internationellt för E-jolleklassen.

8.

Nästa möte
Måndagen den 29 februari klockan 20.00 (telefonmöte)

Vid protokollet
Sten Bergqvist

Justeringsman
Sten Bergqvist

Justeringsman
Bertil Dyrell

