
Protokoll fört vid Svensk Andungeklubbs styrelsemöte 180210. 

Närvarande:  Lars Westerlind (94)ordf, Claes Holmén (45) , Nils-Eric Smitt(56), 
Kerstin Johansson (127), Mats Blomberg (96), Martin Kössler (53),  Lotte 
Waller(18). 

Frånvarande: Eva Magnusson (13), Leif Sjögren (15) 

1. Ordföranden Lars Westerlind förklarade mötet öppnat och vi gick 
gemensamt igenom senaste styrelseprotokollet. Styrelsen noterade 
påpekande från Anders Näslund att genomgång av nyregistrerade båtar och 
nya medlemmar skall vara stående punkt på styrelsemötenas dagordning. 

2. Ekonomi. Claes H, vår kassör rapporterade: 
Bokslut för 2017 är iordningställt men ej reviderat. 
Föreningens skuld till Martin Kössler för inköpta varor är delvis betald. 
Varulagret värderas till 25.000SEK. 
I januari fanns 17.00 SEK i likvida medel. 
Eget kapital 19.000 SEK,kvarvarande skuld till Martin K 12.000 SEK. 
I fortsättningen kommer skulden att betalas av i takt med försäljning. 

3. Varulager: Många kvarvarande pikétröjor i dam- och herrmodell. Mössor 
och kepsar är däremot i stort sett slut. 

4. Andungebladet. Kerstin planerar nästa nummer: Andungesegling i 
Stockholms skärgård, Andungar på export, Lasse Naumanns publikation om 
norska andungar, Torsten Sörviks renovering av Martin Kösslers 53:a är 
några godbitar som utlovas. Nästa nummer utkommer i slutet av mars. 

5. Kallelse till årsmöte. Lars W har satt ihop kallelse, den finjusteras vid mötet. 
6. Lars W har också skrivit årsberättelse för 2017 och inhämtar styrelsens 

synpunkter. 
7. Andunge VM 2018. Mollösund 30juni- 1 juli. Planeringen i stort sett klar. 

Nisse blir som vanligt styrelsens kontaktperson. 
8. Övriga frågor: 

a. Ansvarig för 2018 års almanacka. Styrelsen enas om att hjälpas åt att 
samla bildmaterial. I år blev portot mycket dyrt. Kostnad ca 12.500 SEK/ 
120 ex. 

b. Claes Holmén och Martin Kössler skall utarbeta nytt rapporteringssätt för 
varuförsäljning. 

c. Mats B arbetar vidare med hemsidan. 
d. Mailutskick med kallelse till årsmötet. 

9. Nästa möte: Årsmötet 10 april kl 18.30. 
10.  Mötet avslutades. 

Vid protokollet: Lotte Waller 



 


