STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GBG SEKTIONEN (innan årsmötet)
Nr: 2015-01
2015-02-08
Plats: Jotun, Klangfärgsgatan 13, Västra Frölunda
Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Barbro Fridström, Renée
Selander, Jaana Kapuli, Ingegärd Noaksson, Jan-Inge Glenberg.
Anmält förhinder: Helena
Saknades: Lena Andreasson

1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med några tillägg under övriga frågor.
3. Åtgärdslistan, föregående protokoll
Det fanns inga oklarheter kring föregående protokoll.
Åtgärdslistan gicks igenom - och punkter som Lena Andreasson skulle åtgärda
rådde oklarheter kring då hon inte hade anmält något förhinder inför mötet.
Lasse Johnsson är otroligt svår att få kontakt med – vi gör ett försök till innan
styrelsen fattar nytt beslut om instruktör. Frågan bordlades till nästa möte.
4. Val av justeringsman
Mötet valde Christer Fröje att justera protokollet
5. Val av protokollförare för årsmötet
Styrelsen utsåg Birgitta Törnblom som protokollförare på årsmötet.

6. Reseersättning, traktamente
Vi beslutade att följa SSRK/Västra regler med statliga 18,50 kr/milen. Traktamenten
ugår ej.
7. Fastställande av budget
Styrelsen beslutade att godkänna upprättad budget för 2015.
8. Revsionsberättelse
Revisorn har godkänt vår balans och resultaträkning för 2014 med tillägget om att
SSRK/Västra har en alkoholpolicy som även sektionerna omfattas av. Vi bör även ha
med oss att inte handkassan ska vara så stor.
9. Adjungering
Tas inom styrelsen - bordlades till nästa möte.
10. Tack till Anna-Lena
Styrelsen har köpt present som tack till Anna-Lena Wenth för henns deltagande med
info om den nya regelrevideringen innan årsmötet startar. Anna-Lena avböjde
ersättning i övrigt.
11. Övriga frågor
a. Vi fick en vakans inom styrelsen som inte var aviserad till valberedeningen
med anledning av Lena Andreassons avgång.
b. Jaana lovade återkomma med anledning av nycklar som hör till låset som
finns på sektionens båt i Horsika.
12. Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

……………………………………
Marianne Johansson, ordf.

……………………………………
Christer Fröje, justeringman

…………………………………..
Renée Selander, sekr.

