Protokoll fiirt vid Schelinkryssarklubbens årsmöte den 9 mars 2013 på Båtmässan i ÅlvsjöNärvarande:
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Aniara
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Ellinor
Nr 17 On)*
Nr 24 Eveline
Nr 34 Tiddelipom
Nr 43 Vera

Thomas och Jutta Delden
Hans-Erik Sehlin (ej medlem)
Kurt och Eva Hallberg
Hans-Lennart Ohlsson
Curt och Inger Norstedt
Jan Brogren
Lars Wirön
Lars Björk

Klubbens ordförande öppnade mötet och halsade de närvarande välkomna.
Klubbens styrelse har under året bestått av Hans-Lennart Ohlsson och Inger Norstedt.
Ti1l ordforande ftir motet valdes Hans-Lennart Ohlsson, sekreterare Jan Brogren och justeringsman

Lars Björk.
Klubbens kassafiirvaltare och webhanterare Inger Norstedt redogjorde for klubbens ekonomi, se
bilaga. Efter genomgången foljde en kort diskussion speciellt angående plusgirokontot. Det
konstaterades att klubbens ekonomi ar god. Resultaträkning och balansräkning godkändes av mötet
och lades till handlingarna.
Klubbens verksamhet har det senaste åren varit synnerligen 1åg. Sommarmötet som planerades till
Lacka utanför Nynäshamn ställdes in. Planer för ett eventuellt möte 2013 diskuterades men det
konstaterades att var- och närhelst två eller flera Schelinkryssare möts anses det utgöra ett
sommarmöte som lampligen rapporteras till hemsidan ftir allas kännedom.
Klubbens framtid diskuterades. Ett förslag om nedläggning som en konsekvens av det minskande
medlemsantalet awisades och det ansågs att klubben bör fortsätta några år till även om det blir på
sparlåga.

'

Mötesdeltagarna ansåg att hemsidan är viktig speciellt för nya bätagare och måste diirfrir fortsatta
att hållas uppdaterad. Även for tekniska frågor som motorbyten och dylikl är hemsidan ett lämpligt
forum. Inger kunde acceptera att även i fortsättningen sköta hemsidan men hanteringen år
komplicerad och måste moderniseras. Olika metoder ftir frlrenkling av hanteringen diskuterades
men det framkom att denna fråga inte kunde lösas under årsmötet utan borde utredas i och av en
mindre grupp. Det föreslogs och beslöts att Inger ach Lars Björk tillsammans utreder frågan inftlr
ett beslut i s§relsen.
Hans-Lennart, som den senaste tiden blivit en hejare på face-book, lovade ordna så att klubben även
ffir en sida dar.
För 2013 omvaldes Hans-Lennart Ohlsson som ordförande och Inger Norstedt
och web,ihemsideshanterare. Till sekreterare valdes Jan Brogren.

till kassaförvaltare

Det besltits vidare att medlemsavgiften for år 2014 höjs till 140 kronor. Vimplarna kommer dock
även i fortsafiningen kosta 100 kronor.
Påminnelse om årets medlemsavgifter skickas via mail av Hans-Lennart.
Under punkten övriga frågor diskuterades bland annat erfarenheter från motorblten och andra

