
Protokoll möte nr I för projekt Klassbåtar

Plats : Näsbyvikens Båtsällskaps klubbhus i Tiiby

Tid: 2018-02-21 ki 19.00

Närvarande:
Gunnar Tidner Birdieklubben, Bo Mejner Vegaklubben, Robert Tryzell Shipman2S-

förbundet, Anders Borg, Shipman 28, Hugo Tiberg SXK, Jan Skog Vegaklubben och Harald
Aksslsson Vi ggenklubben

Anmält törhinder: Per Göran Traung, Bruno Skog Smaragdfiirhundet, Fernilla Uhlin
Maxi77klubtreir, Jan-Olof Björk Viggenklubben, Pakik Erlandssan SSF mätbrev, Ingmar
Holmstrilm Viggen och S 30.

Förslag till dagordning

1. Vilka århär, korl presentation

2. Bakgrunden till detta Möte I
3. Hur ställer du dig till projektfiirslaget?
4. Projektbeskrivningen, genomgång och frågor
5. Ekonomi
6. klassbatar.se, lägesbeskrivning och derno

7. Skall vi bilda ideeila fiireningen Klassbåtar?

8. Interimsstyrelse, vilka åir villiga att delta?

9. Interimsstyrelsen utses

10. Uppgift: stadgar, kallelse och dagordning Möte 2
I 1. Arbetsformer
12" Tidsplan
13. Öwiga frågor
14. Nästa möte
15. Avslutning

1. Snabb kort presentation av niir-l'arande.

2. Gunnar Tidner berättade kortfattat om bakgrunden.

3. Samtliga närvarande ansåg att projektförslaget är bra nch ger törutsättningar för att

klassfiirbundens historik, dokumentation och samlade ertarenheter kommer att bevaras för
fi"amtiden även om respektive klubb läggs ned.

4. Gunnar Tidner gick igenom projektforslaget som deitagarna tidigare lätt sig tillsåint via
mail.

5. Birdieklubben avser att inledningsvis avsätta 2 500 kr for verksamheten, och bidrag
ftirväntas även från övriga klassfnrbund och klassforeningar.

6. Gunnar Tidner gav en aktuell lägesrapport fcrr hur det ser ut på klassbatar.seo vad som

finns dåir nu och dernonstrerade mappen birdie där man kan se alla utgirma Birdieblad, och
klicka på ett blad för att laclda ner det som pdfl
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7. Samtliga niirvarande röstade enhälligt for att bilda den ideella fiireningen Klassbåtar.

8. Fyra närvarande frir{<larade sig villiga att ingå i en interimsstyrelse, medan öwiga nöjer
sig med att fungera som "bollplank".

9. Till interirnsstyrelse utsågs Gunnar Tidner, Bo Mejner, Anders Borg, Hugo Tiberg, Per

Göran Traung och Bruno Skog.

10. Uppgift for interimsstyrelsen biir att utarbeta fiirslag till stadgar och kalla till ett

konstituerande möte samt lämna forslag till dagordning fiir mötet. Vi var överens om att

dagordningen måste ge uklnnme ftir diskussion och beslut, inte bara om stadgarna, utan

ävsn om medlonskapsfrågor, ekonomi och avgifter. Beslutad tid och plats fiir det
konstituerande mötet:

Tid: tisdag 20 mars kl 19.00

Plats: Näsbyvikens Båtsällskaps klubblokal i Täby (samma som möte 1).

I i. Diskuterades och beslutades am artetsformer ftlr interimsstyrelsen. Det mesta

kornmer att klaras via mail och telefon, endast i undantagsfall behöver vi träffas till nJtt
möte flore 20 mars.

12. Inget beslut togs om tidsplan tram till 20 mars.

13. Inga öwiga frågor togs upp

14. Nästa möte blir mötet den 20 mars, eventuellt träffas interimsstyrelsen kort fire det
allmänna mötet.

n5. Vl*tst avslutades 2i.15
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