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Protokoll:     estadens              , 2019-10-22 

Deltagare: Lars Ankarsand, Lasse Eriksson, Lotta Diegmann, Rickard Holm, Lars 

Rydeberg, Hans Svalberg, Mikael Kainulainen, Björn Fager 

 

Särskilt inbjuden från Smålandsidrotten, Johan Erlandsson, se §5 nedan. 

                    

Ordförande hälsade samtliga deltagare hjärtligt välkomna. 

Dagordningen godkändes.  

§ 2. Reflektioner från arbetsdagen 19/10 

Tack till Lasse och Christer för planering och ledning av arbetsdagen.  

Uppdrogs åt Thomas Henriksson att söka efter ny badstege, typ trappa, efter synpunkter från 

badande. 

Uppdrogs åt Mikael att ordna en ny gavelduk till båthuset på uppställningsplatsen. 

§ 3. Informationsträff med nya medlemmar 

Informationsträffen som planerats till 23/10 kommer att äga rum på det nya året på grund av 

kollision med andra aktiviteter. 

§ 4. Inför årsmötet 

- Beslutades att förtäringen efter årsmötet skall bestå av en matig smörgås och dryck  

till en kostnad av 40 kronor/deltagare. Lars R åtog sig att undersöka alternativ. 

- Ett nyhetsbrev med uppgift om anmälan i det fall deltagaren vid årsmötet önskar 

förtäring. 

- I år kommer Gustav Drake att berätta om Midsummer Sail som är en seglingstävling 

från söder till norr i Östersjön. 

§ 5. Våra aktivitetsrapporter till Smålandsidrotten 

Stort tack till Johan Erlandsson som berättade och förklarade förtjänstfullt för hur 

aktivitetsrapporterna skall lämnas via Idrott-on-line. Detta kommer att underlätta för oss när 

vi väl kommit igång. Dessa rapporter är nödvändiga för att vi skall få ekonomiskt stöd till 

olika aktiviteter från Smålandsidrotten. 
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§ 6. Övriga frågor 

- Företrädare för FSS skall träffa projektledare för kommunens hamnar 29/10 kl. 16.30. 

- Antal dagar för torrsättningar av båtar diskuterades. Inget beslut fattat. 

- Fråga om nytt mastskjul togs upp. Inget beslut fattat. 

- Idrott-on-line. Lotta Diegmann skall inneha rollen som huvudadministratör efter 

Mattias Ottevi 

§ 7. Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat engagemang. 

 

 

Vid protokollet Björn Fager 

 

Justeras av Lars Ankarsand  


