
Protokoll fört vid Svensk Andungeklubbs styrelsemöte 181025. 

Närvarande:  Lars Westerlind (94)ordf, Claes Holmén (45) , KersLn Johansson 
(127), Mats Blomberg (96), LoSe Waller(18). 

Adjungerade:  Nils-Erik SmiS (56) 

1. Ordföranden Lars Westerlind förklarade mötet öppnat och vi gick 
gemensamt igenom årsmötesprotokollet 

2. Ekonomi. Claes H, vår kassör rapporterade, i korthet: 

Varulager 15.500 Kr 

Plusgiro 26.883 Kr 

Tillgångar 43.000 

Skulder 12.000 

Planerade utgi^er: Kalendrar och utskick 45+16 Kr/st. 

DeSa innebär aS vi har eS överskoS. Styrelsen beslutar 

ATT betala hela resterande skuld på 12.000 Kr Lll MarLn Kössler. 

3. Inventarier: Registerprogrammet FileMakerPro 1.091 Kr. 

4. Matrikel: Styrelsen går igenom nya medlemmar/ ägarbyten: 

 SWE 132, Elsa, Sten Ljungström 

 SWE 38, Nina Romanus 

 SWE 24, Kjell-Åke Jonsson, Lidköping 

5. Hemsidan och Andungebladet. FortsäSningsvis publiceras eS nummer 
under våren och eS nummer under hösten. Publicering sker på hemsidan 
samLdigt med utskick Lll medlemmarna. Dessemellan kommer nyheter och 
texter av varierande art och längd aS publiceras på hemsidan. KersLn och 
Mats samarbetar kring deSa. 

6. Västkustserien 2018. LoSe mailar över dokument med resultaten i 
Västkustserien 2018 Lll Mats och KersLn för publicering i Andungebladet 
respekLve på hemsidan. Dokument med redovisning av vilka som Llldelats 
de olika vandringspriserna översändes. 



7. Medlemskap i SSF (Svenska Seglarförbundet). Inför 2018 års årsmöte inkom 
en moLon som föreslog medlemskap i SSF för SAK. Ärendet behandlades 
något styvmoderligt av styrelsen införmötet, och frågan ajournerades Lll 
årsmötet 2019. KersLn sammanfaSar de olika alternaLven: aS bilda eS 
klassförbund eller som klubb bli medlem i SSF. För- och nackdelar diskuteras: 
Kostnader, möjligheter Lll bidrag och utbildningar, krav på licensierade 
funkLonärer. E^er diskussion enas styrelsen om aS nackdelarna överväger 
och besluta ATT föreslå avslag för moLonen vid kommande årsmöte. 

8. Jubileum. Planerna på jubileumsfest under hösten fick överges då flera 
nyckelpersoner var förhindrade aS närvara den tänkta dagen. För aS öka 
förberedelseLden siktar vi i stället på kalas i början av februari, i nära 
anslutning Lll Båtmässan. Eva Magnusson leder festkommiSén med bistånd 
av Torulf Rutgersson och LoSe Waller.Övriga frågor: 

9. Almanackan. Kostnaden för årets almanacka har kunnat minskas genom aS  
formatet bantats (ger lägre porto) och aS Mats lyckats teckna eS fint avtal 
med tryckeriet. 

10. VM 2019. Nisse har varit i kontakt med KKKK i Kullavik och vidtalat Roger 
Örn som seglingsledare. Tyvärr saknas starkartyg och just nu även 
sjösäSnigskran. VM i Kullavik skjuts därför på framLden, och i stället är 
Stenungsunds Segelsällskap vidtalade och har åtagit sig arrangemanget 1 
vecka e^er midsommar, d.v.s. 28-30/6. 

11. GDPR. Den nya Dataskyddsförordningen ställer krav på integritetspolicy och 
hantering av personuppgi^er även på små ideella föreningar. Lars W har saS 
sig in i frågan och ukormat eS dokument. Styrelsen går igenom deSa och 
beslutar ATT anta integritetspolicy och GDPR. Dessa kommer aS publiceras 
på hemsidan. 

12. Nästa möte: Kuvertering av almanackan 6/12 kl 18.30 hos Claes Holmén. 
Styrelsemöte Lsdag 5/2 på Båtmässan. 

Tack ChrisLna och Nisse för läcker supé i ert vackra hem! 

Vid protokollet: LoSe Waller 


