WIKENS BÅTSELSKAP

Protokoll Styrelsemöte
Datum: 13 november 2018
Plats: Kajutan, Vikens Hamn
Närvarande: Claes Thomasson, Lars Meijer, Fredrik Rege, Magnus Söderberg, Mathias
Olsson, Lennie Timour, Astrid Heims Erikson
Till justeringsman utsågs Claes Thomasson

Föregående protokoll
Verksamhetsberättelserna från sektionerna ska färdigställas innan årsmötet den 18
november. Dessa och övriga underlag, som balans- och resultaträkning samt budgetförslag,
kommer av miljöskäl att printas i ett mindre antal till årsmötet. Vid intresse tillhandahåller
klubben fler exemplar eller skickar per mail.
Styrelsen enades om att föreslå Stefan Edefell och Kristian Resvik som hedersmedlemmar.
Efter årsmötet kommer fokus inledningsvis att ligga på att bygga upp och stärka sektionerna
i klubben.
Ekonomi
Styrelsen godkänner budgetförslaget. Årsbokslut och budget kommer att presenteras mer i
detalj på årsmötet.
Kappsegling
Förutom Kona-mästerskapet i maj är inget bestämt ännu. Vi avvaktar tills den nya styrelsen
är på plats. En viktig målsättning för klubben är att få upp intresset för kappsegling, ev
genom ett närmare samarbete med Hamnföreningen.
Ungdom
Säsongen är avslutad och planeringen inför nästa har inte kommit igång ännu; men 2018
har gått över förväntan, vilket det fina sommarvädret säkert har bidragit till.
Aktivitet
Under Julskyltning/skyltsöndag den 9 december kommer WBS att ha julsnapskryddning
(anmälan krävs) och vi kommer att ha öppet kl 13-17 med försäljning av glögg, kaffe etc. I
anslutning blir det julfest för medlemmar (100 kr/person, anmälan krävs).
Frågor att ta upp för den kommande styrelsen är bland annat hur ett upplägg för fortsatta
temalördagar skulle kunna se ut och om klubben ska arrangera utbildningar som t ex
förarbevis, då vi har fått förfrågningar om det.

Övrigt
Seglarträffen 24-25/11 i Malmö: Claes kommer att delta.
Överlämning Lennie: Fredrik kommer att ta över en del, för administrativa uppgifter som
samordning av medlemsregister och liknande skulle Camilla kunna bli ansvarig.
På årsmötet kommer vi även att dela ut pris för flitigaste båtägare/gast på
måndagsseglingarna.
Nästa styrelsemöte
Datum för nästa ordinarie styrelsemöte kommer att bestämmas på det konstituerande
styrelsemötet i anslutning till årsmötet.

Vid protokollet

Justeras

Via e-mail
Astrid Heims Erikson

Via e-mail
Claes Thomasson

