PROTOKOLL (justerat protokoll finns i FLS arkiv)
Möte

Styrelsemöte nr 13

Datum

2011-02-24

Plats

Hos Peter Andersson, Karlskrona

Närvarande

Ej närvarande

Peter Andersson
Lars Andersson
Lars-Eric Andersson
Mats Carlsson
Owe Birgersson

Johan Melvinsson

1

Mötets öppnande

Ordförande Peter Andersson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat.
2

Protokollsjusterare

Till att justera protokollet utsågs Lars Andersson.
3

Föregående protokoll

Owe Birgersson föredrog föregående styrelseprotokoll. Protokollet godkändes efter ett
par mindre ändringar.
4

Hemsidan - webbmaster

Diskuterades jobbet som webbmaster efter Brita Wanngårds avhopp. Peter nämnde att
han varit i kontakt med flera tänkbara kandidater till funktionen som webbmaster, bl a
Bo Wanngård och Sara Rönér Janicke. Han berörde alternativet Lars-Eric Andersson
(Lea) tillsammans med Anna-Carin Sagrelius, men det var inte Anna-Carin intresserad
av. Ett ytterligare alternativ till webbmasterfunktionen är att Lea tillsammans med sin
son övertar sysslan. Lea:s son önskar därvidlag 500:- plus moms per arbetad timme. Lea
vill då också ta över rollen som styrelsens sekreterare.
Frågan om framtida webbmaster sköts till nästa styrelsemöte. Beslöts att Peter skall
kontakta Anna-Carin och Bo Wanngård om styrelsens diskussion.
5

Utskick av brev

Peter informerade om aktuella utskick av brev under våren. Det årliga släktbrevet till
medlemmarna är det stora utskicket. De som angivit e-mailadress får även släktbrevet
genom denna adress. Övriga får det via den vanliga postutdelningen.
1

Utskick av rekryteringsbrev till medlemmar i ”Hamiltongrenen” är planerad. Innan nuvarande styrelses tillträde skickades på dåvarande ordförandens initiativ ett brev ut till
medlemmarna, vilket föranledde att några lämnade föreningen. Avsikten är att styrelsen
skall tillskriva dessa med en förklaring om vad som skett och att de är välkomna åter.
Owe lovade hjälpa till med utskick till dessa ”avhoppare”.
6

Klubbmästare – aktiviteter

Lars Andersson fick i uppdrag att ordna med program för sommarens aktiviteter. Ev
ordna med så någon kan berätta om lotslivet på Långören eller dylikt.
7

Ekonomirapport

Mats konstaterade att det varit ganska lugnt och att han inte hade något nytt att berätta
om, mer än att han har kontakt med föreningens revisor för granskning av 2010 års räkenskaper och förvaltning i föreningen.
8

Valberedningsarbetet

Peter påminde alla i styrelsen om att personligen svara på Håkan Bergströms förfrågan
om nuvarande roll och om sin egen medverkan i föreningens arbete under nästa period.
9

Nästa möte

Beslöts att nästa styrelsemöte preliminärt skall äga rum torsdagen den 24 mars. Lea
ordnar med förtäring. Peter återkommer om platsen.
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