Protokoll Schelinkryssarklubbens årsmöte 2007-03-03.
Närvarande:
Hans-Lennart Olsson, ordförande (+ sonen Viggo)
Jan Brogren
Inger Norstedt
Curt Hallberg med fru Eva
Rune Hagbarth
Per Ström
Bosse & Inger Persson

1. Klubbens ordförande hälsade oss välkomna till 2007 års årsmöte på Älvsjömässan
2. Till ordförande för mötet utsågs Hans-Lennart Ohlsson.
3. Till sekreterare för mötet utsågs Bo Persson.
4. Mötet ansåg att kallelse till mötet utgått inom stadgeenlig tid.
5. Till justeringsmän tillika rösträknare utsågs Curt H. & Inger P.
6. Mötet fastställde röstlängden, en röst per representerad båt.
7. Verksamhetsberättelsen föredrogs, se bilaga.
8. Den ekonomiska berättelsen föredrogs och godkändes, se bilaga.
9. Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.
10. Mötet enades om att årsmötet är föreningens revisorer.
11. Val till styrelsen: Hans-Lennart och Bo Persson redan valda för 2007.
Jan Brogren omvaldes som ledamot och till ny kassör och tillika webbansvarig valdes
Inger Norstedt
12. Budgeten för 2007 fastställdes, se bilaga.
13. Mötet bestämde att bibehålla medlemsavgiften till SEK 125 för 2007.
OBS; Det skickas inte ut något inbetalningskort så vi uppmanar alla som vill vara
med och stödja klubben att själva skicka in avgiften på 125:- , avgiften används
bland annat till att bekosta webbhotellet, lite porto och eventuella aktiviteter vid våra
möten som exempel vin o tilltugg på våra sjömöten.
14. Övriga frågor:
Under denna punkt diskuterades förslag på olika aktiviteter som kunde utföras under året
för att få lite mer aktivitet i klubben, några av förslagen var att besöka ett segelmakeri
och även ett nygammalt förslag att besöka våra båtars födelseplats, varvet i Kungsör.
Rune Hagbarth berättade om och visade bilder på sin båt Vitten, Rune berättade att han
seglat 60 år och att det på gamla dar var skönt med en bekväm båt, några av de
förändringar som gjorts på Vitten var Dog House i trä med runtomsikt, ratt med sänkt
durk bakom ratten och även sänkta durkar inne för bättre ståhöjd.
Efter lite mer prat om våra båtar enades vi om att årets sjömöte skulle förläggas till 14
& 15 juli på Trälhavets klubbholme Lilla Kastet, dvs. samma plats som förra året.
Sekreterare: Bo Persson.
Bilagor: Verksamhetsberättelse, Ekonomisk redogörelse och Budget för 2007.
Justeras:

Verksamhetsberättelse för 2006

Schelinkryssarklubben har under året fört en stillsam tillvaro. Klubben finns till i stort sett
tack vare sin hemsida och tre träffar per år, årsmöte, sjömöte och höstmöte.
Årsmöte avhölls den 11 mars med 8 båtar representerade.
Sjömöte avhölls vid Lilla Kastet, Ingmarsö, den 15 – 16 juli och fem båtar med besättning
anslöt. Grillning och besök ombord samt ett underbart väder gjorde det till ett bra sjömöte.
Schelinkryssarklubben riktar som så ofta sitt tack till Trälhavets Båtklubb för att vi kan nyttja
deras fina hamn.
Ett höstmöte avhölls ombord på inbrytaren Sankt Erik den 6 december. Fyra båtar med
besättning anslöt för lite glögg och smörgås. Efter en hel del schelinkryssarprat bjöds vi på
visning ombord på minsveparen M 20, byggd 1941 på Neglingevarvet i Stockholm.
Medlemsantalet uppgick till 15 betalande medlemmar samt vår hedersmedlem Gunnar Hägg.
Under hösten övertog Inger Norstedt arbetet som webbansvarig och medlemmarna uppmanas
att sända in sina alster, bilder eller tips och trix.
Styrelsen efterlyser även någon eller några som kan fungera som klubbmästeri för att ha fler
aktiviteter under året.
För styrelsen
Hans-Lennart Ohlsson
Ordförande

Ekonomisk redogörelse för räkenskapsåret 2006
Ingående saldo
Intäkter
Medlemsavgifter
Sålda vimplar
Summa

3 132,85
2 125
200
2 325

Kostnader
Webbkostnader
Övriga kostnader

375
370

Summa

745

Årets överskott

1 580

Utgående saldo

4 712,85

I lager finns 51 vimplar till ett försäljningsvärde av
Förslag till budget för 2007

4 600

Ingående saldo

4 712

Intäkter
Medlemsavgifter
Vimpelförsäljning

2 000
200

Webbsida
Möten
Övriga kostnader

575
1 200
425

Kostnader

