
  

Protokoll vid styrelsemöte i Segelsällskapet Sjöhästen i Arild  2010-04-22  
 
Plats: Telefonmöte   Närvarande:  Arnold Stifors 
     Erik Wehtje 

Gisela Tandberg 
Lars Linder-Aronson 
Ockie Manninger 

                     Vid protokollet:  Stefan Rafstedt 
 

1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
2. Roller och ansvar inför säsongen 2010 
 
Arnold  - ordförande, kontakter för seglarskola och regattor, kontakt för hamnboden 
 
Erik  - vice ordförande, materialansvarig, upprättar informationsbrev att distribueras    
                          i postboxarna under Valborgshelgen 
 
Stefan - sekreterare, information, hemsidan, upprättar förlaga till medlemsregister 
 
Lars - kassör, plusgiroansvarig, uppdaterar medlemsregister vid inbetalning, kontakt för   
                          inredning av hamnboden 
 
Cissi - medlemsregistret, uppdatering vid anmälan via hemsidan, bevakar mail-brevlådan 
 
Johanna - seglarskolan 
 
Ockie - seglarskolan (om möjligt tillsammans med Christina) 
 
Gisela - 50-årsjubileum tillsammans med Elisabeth 
 
3. Seglarskolan 
Arnold gör klart med huvudinstruktörerna vilken tidpunkt som gäller för seglarskolan (plan är vecka 27)  
samt under vilka former skolan skall bedrivas. Huvudinstruktörerna utser medarbetare till skolan.  
Utöver dessa medarbetare kompletterar Sjöhästen med en eller två medhjälpare.  
Önskemålet i styrelsen är att Johanna har ansvar för seglarskolan med Ockie/Christina som stöd. 
 
4. Hamnboden 
Hamnboden behöver inredas efter ombyggnaden. Uppsättning av spånskivor på väggar samt  
inklädning av nivåskillnad i golvet. Uppsättning av konsoler, hyllor och upphängningskrokar mm.  
Lars tar kontakt med hanverkare. Arnold mäter ut och föreslår inköpslista. 
 
5. Flytt av båtar och utrustning från vinterförvaring 
Kan inte göras fullt ut innan hamnboden är iordningställd. Plan är att påbörja arbetet med följebåt  
Sjöhästen under helgen 13-16 maj. I mån av möjlighet och plats i hamnen även påbörja  
ställningsbygget för optimister 
 
6. Sommarens aktiviteter 2010 
Flytt av båtar samt upprustning inför säsongen under veckan efter midsommar 
Gemensamma seglingar en gång i veckan enligt schema som anslås på hemsida och i hamnen 
Regattor med hänsyn till väder och vind som också anslås på hemsida och i hamnen 
50-årsjubileum med regatta på dagen och fest på kvällen planlagt till antingen 24/7 eller 31/7 
Kullen Cup planlagt till 25/7 
 
7. Mötet avslutades. Arnold kallar till nytt avstämningsmöte i början av maj. 
 
 
Vid protokollet: Stefan Rafstedt 


