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Numr. Rubrik Mötesnoteringar Ansvar

1 Mötets Öppnande Ordföranden öppnar mötet BW
2 Fråga om mötets stadgeenliga 

utlysande
Mötet har utlysts enligt stadgarna BW

3 Val av mötesordförande och 
sekreterare

Mötet väljer sittande ordförande och sekreterare.
Ordförande: Bo Willén
Sekreterare: Carolina de la Fé

BW

4 Val av två justeringsmän att 
jämte ordföranden justera 
protokollet och räkna avgivna 
röster.

Mötet väljer som justeringsmän:
Gun Nilsson och Yvonne Fergell

BW

5 Fastställande av dagordning
5.1 Fastställande av dagordning Mötet fastställer dagordningen som distribuerats på 

hemsidan och i Gäddviket nr 2 2019.
BW

6 Bordlagda frågor
6.1 Fyllnadsval av sekreterare Mötet väljer valberedningens förslag Emma Wiberg, till 

posten som sekreterare i styrelsen.
CF

7 Diskussion
7.1 Bryggorna Lilla Skratten Stene visar de två förslag som ligger för bryggornas 

placeringar, på whiteboarden. Mötet diskuterar. 
Frågan lyfts om det finns en plan för arbetet med 
bryggorna under öppnarhelgen.
Ännu finns inget beslut på hur bryggorna ska placeras, 
enbart beslut att vi ska se över gammal förankringar och 
införskaffa nya i den mån det behövs. 
Styrelsen och arbetsgruppen arbetar vidare med projektet.
Troligen kommer medlemmar att kallas ut för arbete på 
Skratten i samband med arbetet med bryggorna. 
Eventuellt sker det redan till öppnarhelgen men ännu 
finns inget beslut på detta.

7.3 Årets eskader Frågan lyfts om vi ska fortsätta att inte segla till Trosa 
eller om vi ska ha ett nytt mål. 
Mötet har inga nya förslag. Allmän uppfattning att det är 
ett trevligt evenemang, avslappnat och en möjlighet för 
den osäkra seglaren att kunna komma till nya platser i ett 
kunnigt sammanhang. 

7.4 Få medlemmar på Skratten, inte 
minst på midsommar.

Frågan lyfts att det är så få som besöker Lilla Skratten, 
inte minst på midsommar. Samtal om orsaker och om hur 
det varit tidigare år. Vad kan vi göra åt det? Funderingar 
kring att skicka ut en enkät för att få reda på vad 
medlemmarna tycker, funderingar kring att ordna 
midsommarevenemang som vi medlemmarna kan anmäla 
sig till. 

7.5 Kommunikation med medlemmarna
utanför hamnen.

Frågan lyfts hur vi når alla medlemmar som inte har båt i 
hamnen? Hur kan vi få dessa att bli mer aktiva i 
Sällskapet?
Vi når ut genom Gäddviket, genom hemsidan och genom 
Facebook. Dessutom genom e-post till de som har lämnat 
sin e-postadrass på hemsidan.
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Alla medlemmar uppmanas att gå in på 
hemsidan och lämna sin e-postadress!

Klicka på länken:
http://www.gaddviken.se/?page_id=10767 

8 Rapporter och skrivelser
8.1 Hamnen rapporterar Hamnfogden är inte närvarande

Bojbesiktning och bojiläggning i helgen som kommer.
SB uppmanar alla att kolla sina försäkringsbevis, så att de
är aktuella och finns på plats i pärmen - absolut senast vid
sjösättningen.

BW
SB

8.2 Kappseglingverks. rapporterar JJ påminner om årets tre kappseglingar och att anmälan är
öppen till Boo-Fyr.
 

JJ

8.3 Juniorverks. rapporterar Ledaren för juniorverksamheten är inte närvarande
Gun Nilsson ska vara lägerledare i sommar och berättar 
att det är många anmälda till årets läger. 

GD

8.4 Klubbholmen rapporterar Mötet godkänner Stene Bruno som tillförordnad 
Holmfogde under sommaren

SB informerar om planerat byte av sydpanel på 
startpaviljongen, samt tankar om att fortsätta att 
vindisolera vart efter.

Toaletterna - Under sommaren planeras att snickra 
komposteringslådor för latrinkomposteringen, enligt 
skärgårdsstiftelsens modell. YF tar upp funderingar kring 
urinhanteringen och erbjuder sig att kolla upp de krav 
som Tyresö kommun ställde angående detta när NFBK 
byggde sina toaletterna.

SB

YF

8.5 Klubbmästeriet rapporterar Klubbmästaren är inte närvarande. Mötesdeltagare 
kommenterar att det var en trevlig årsfest!

GL

Medlemsärenden
8.6 Uteslutning av medlemmar Kassören läser upp medlemmar som föreslås för 

uteslutning (ej betalad medlemsavgift efter påminnelse)

Mötet beslutar att utesluta nedanstående medlemmar.

Mats Andersson
Isabelle Jonsson-Stoddart – junior 
Erik Sundkvist

Följande medlemmar kontaktas och styrelsen får mandat 
att utesluta dessa i det fall de inte går att nå.

Kristina Dahlberg – GN kontaktar
Vira Bruno-Granath -SB kontaktar
Ella Bruno-Granath – SB kontaktar

LW

GN
SB
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Max Kaye-Riley – GS kontaktar
Zoe Kaye-Riley – GS kontaktar

GS

9 Övriga frågor
9.1 Förslag till ändring i stadgarna - 

Tillägg till ändamålsparagrafen
BW föreslår ett tillägg i §1 mom. 3:
Sällskapet ska verka för att bevara och vårda äldre 
seglande fritidsbåtar. 
Intressant att markera detta anser BW och mötet.
Kan eventuellt också vara en fördel för Sällskapet vid 
diskussion om momsbefrielse.
Styrelsen får i uppdrag att komma med ett skarpare 
förslag till höstens medlemsmöte, för en första 
omröstning.

BW

9.2 NFBK BW informerar om det senaste från NFBK BW

10 Avslutning BW avslutar mötet. BW

Justering

Dat. Dat.

Gun Nilsson                      Yvonne Fergell
Justeringsman Justeringsman

Dat. Dat.

Bosse Willén Carolina de la Fé
Ordförande Sekreterare


