Medlemsmöte Väderöarnas Båtsällskap 2017-12-05.
§1

Mötets öppnande:

Mötet öppnades av ordförande Jonas Kristensson som hälsade alla medlemmar välkomna, samt
förklarade dagens möte för öppnat.

§2.

Kallelse/dagordning

Kallelse till medlemsmötet har gått ut till alla våra medlemmar via julkort, Facebook, trottoarprataren
vid ICA Skutan, anslagstavlan på klubbstugan samt på hemsidan. Förslag till dagordning godkändes.

§3.

Föregående mötesprotokoll:

Protokoll från föregående möte har gått ut till alla våra medlemmar via medlemsutskick och finns på
vår hemsida. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§4.

Ekonomi:

Ekonomin i klubben är god och stabil.
Investeringar har blivit gjorda med en ny luftvärmepump och ett nytt komplett kök har beställts.
Pumpen och köket har fått ett reducerat pris i form utav sponsring.

§5.

Hyra 2018:

Styrelsen föreslår en hyreshöjning för klubbstugan inför 2018.
Detta baserat på den tidigare låga avgift vi haft, och dom nya investeringarna på kök och
luftvärmepump.

Måndag – Torsdag: 350 kr per dag (+50)
Fredag: 550 kr (+150)
Lördag (till efterföljande dag kl. 12.00): 750 kr (+150)
Söndag: 450 kr (+50)
Tillgång från kl. 18.00 kvällen före, om stugan är ledig: 100 kr
Tillägg för icke medlem: 100 kr
Hyra projektor: 100 kr
Hyra ljudanläggning: 100 kr
Städning: 500 kr
Diskning: 500 kr
Stämman godkände hyreshöjning enligt styrelsens förslag

§6.

Renovering:

Med start den 27 januari och 14 dagar framåt kommer VBS börja renovering utav köket, och är
tacksamma för all hjälp man kan få. Meddela styrelsen om ni kan vara behjälpliga och vilka dagar som
skulle passa.

§7.

Gångna sommarens och höstens aktiviteter:

Till Havs lockade 20 tal personer som kom för en gemensam dag vid vattnet. Dock med mycket vind
som försämrade förutsättningarna.
Allsångsafton bjöd som vanligt till full lokal med glada skratt.
Hummerafton lyssnade vi på intressant föreläsning om hummerns biologi och om spökfisket som sker
under ytan.
Höstfest då lyssnade vi på tonerna från Electric Ferry och åt varmrökt lax och drack gott.
Berättarkväll med SSRS Inställt på grund av för få anmälda.

§8.

2018 års program:

3 Mars

Vårfest: Musikquiz med Håkan Torstensson. God mat och dryck.

24 Mars

Berättarkväll: Åsa från Kalvö ostron kommer och berättar om sitt arbete, och låter oss
själva öppna och smaka på ostron.

30 April

Valborgsmässoafton: VBS tar gärna emot idéer om en talare till denna dag.

9 Juni

Årsmöte: Styrelsen föreslår att frångå stadgarna gällande datum för årsmötet
(skall egentligen vara senast 15 maj)

21 Juli

Allsångsafton: Sång och musik med enklare förtäring.

1 Sep

Sommarfest: Vi har bjudit in Janne Bark från Musselbaren som berättar om musslor
och havets läckerheter. Kommer att servera läckerheter direkt från grillen på vår altan.

6 Okt

Höstfest: Patrik Wingård kommer och spelar musik. Serveras mat och dryck i
höstrusket.

3 Nov

Berättarkväll: Eventuellt kommer vi att få besök utav ett lokalt bryggeri som berättar
hur tillverkning utav öl går till och med förhoppning om att få smaka på deras egna
sorter. Mer information kommer längre fram.

4 Dec

Medlemsmöte

Stämman godkände 2018 års program, som då även inkluderar förslaget att frångå stadgarna för
årsmötet.

§9.

Rapporter:

Klubbstugan har genomgått lite årliga reparationer invändigt och utvändigt utav klubbstugan.
Förbättringar kring rampen genom ny flytbrygga.
Sponsorer/samarbetspartners:

Swede Ship Composite, Elektrolux Home Munkedal, HM
Fastighetsservice, Sotenäs Trä, Br Axelssons El.

Medlemserbjudande att köpa flytvästar med VBS-logga från GBM Marin.

§10. Övriga frågor:
Det framfördes önskemål om markis över uteplatsen. Då styrelsen sedan tidigare kollat upp detta
avslås önskemålet i nuläget på grund av för hög kostnad.

§11. Mötet avslutas:
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet
Christian Oscarsson

