
Protokoll fört vid Svensk Andungeklubbs styrelsemöte 190205. 

Närvarande:  Lars Westerlind (94)ordf, Claes Holmén (45) , Kerstin Johansson 
(127), Mats Blomberg (96), Lotte Waller(18). 

Adjungerade: Inga närvarande 

1. Ordföranden Lars Westerlind förklarade mötet öppnat och vi gick 
gemensamt igenom protokoll från föregående styrelsemöte 181025. 

2. Nya medlemmar? Inga rapporterade. Claes Holmén skall kolla eventuella 
nykomlingar som erlagt medlemsavgift och rapporterar till sekreteraren i 
efterhand. 

3. Årsmöte 2019. Föreslagna datum blir 4/4 eller 11/4 kl 18.30. Claes H 
undersöker huruvida vi kan vara i restauranglokal på Götabergsgatan. Mötet 
diskuterar eventuell föredragshållare. Båtbyggare från Lilla Kålvik på förslag. 
Mats B tar kontakt. 

4. Enligt beslut på Årsmötet 2018 skall Årsmötet 2019 ta ställning till Anders 
Näslunds motion om anslutning till Svenska Seglarförbundet. Styrelsen 
föreslår avslag. Kerstin J har skrivit ett förslag till motivering. Detta 
diskuteras på mötet och vissa ändringar föreslås. Kerstin mailar ut ny 
version till styrelsen och adjungerade. 

5. Informationshantering. Anders Näslund har under flera års tid skött 
båtregister, nätsida och medlemsmatrikel. Medlemsmatrikel finns även hos 
kassören Claes H. Det har således funnits två parallella och överlappande 
system. Sedan Anders avsagt sig sina uppdrag (hemsidan för flera år sedan)  
har andra personer tagit över uppgifterna. 
Claes-Henrik Möse har tillfrågats och åtagit sig att hålla i båtregistret, med 
hjälp av flera andra. Han har skrivit ett förslag till arbetsfördelning som 
innebär tydligt definierade, avgränsade ansvarsområden för att säkra 
hanteringen och undvika dubbelarbete. Claes H, Mats B, Kerstin och Claes-
Henrik har pratat ihop sig i ärendet. Mats B är vår IT-support och tillser att 
det bara finns en version av medlemsmatrikel t.ex. 
Styrelsen bifaller Claes-Henriks förslag. 

6. VM 2019. Arena: Stenungsund. Förberedelser rullar på. 
7. Martin Kössler har meddelat att han inte kommer att kunna närvara vid VM 

i sommar. Andra får därför ta över hans arbetsuppgifter- varuförsäljning etc. 
Eftersom prisglas ej delades ut 2018 finns dessa kvar- 69 stycken enligt 
inventering. 
Inte heller Lotte W kommer att vara med på VM, så korvgrillning får ordnas 
på annat sätt. 

8. Jubileet. På lördag 9/2 blir det äntligen av. Betalning kan med fördel ske via 
Swish. Mats B kollar upp föreningens Swishnummer. 



9.  Övriga frågor: Ekonomi: Claes H rapporterar. Slutbetalning till Martin K för 
varuinköp har utförts. Kvarvarande stort varulager enligt inventering. 
Förhoppningsvis blir det stor åtgång vid jubileet. Det mesta av 
medlemsavgifter har kommit in. Det finns 16.00Kr i kassan, skall räcka till 
jubileet, VM, årsmöte, almanacka. 

10. Mötet avslutas.  
11. Nästa möte: Årsmöte 4/4 eller 11/4. 

Vid protokollet: Lotte Waller 

 


