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  Lokal  : Skype möte 

  

  

  Närvarande   : Hans Örnhagen   ledamot 

    Anders Wästfelt   v ordförande  

    Hans Bohlin    sekreterare  

    Johan Carlsson   klubbmästare  

      Magnus Lindström   ledamot 

    Bert Westenberg   suppleant 

    Lars Holm    valberedningen   

  

       

  Frånvarande  :  Lars Gustafsson  suppleant 

     Nagamon Andersson  ordförande 

     Åke Johansson  kassör 

 

1. MÖTET ÖPPNAS Anders Wästfelt hälsade alla välkomna. 

 

2. AGENDAN FASTSTÄLLDES Magnus L och Johan C valdes att justera dagens protokoll. 

 

3. PROTOKOLL JUSTERING   Protokollet från den 2012-11-18 upplästes, justerades och 

godkändes. 

 

4. KASSA STATUS  Åke J meddelar att kassastatus är ungefär 70k SEK inga större 

omkostnader förutom Signallinan och hyra av containerplats. Åke arbetar med redovisning 

och budget inför årsmötet. 

 

5. VISION 2020 Anders W har haft möte med KDF  och arkitekterna i slutet av november 

förra året. Resultatet ser spännande ut  vi tittar på ritningar och utformning av idéförslag, det 

hela är ännu preliminärt varför det bör stanna inom styrelsen tillsvidare. Beslut fattades att 

fortsätta arbetet. 

6. Hall of fame eller BOKPROJEKTET som vi också kallar det fortskrider. Ett inledande 

möte med intressenter för projektgruppen hålls i Dyktankhuset 24/2 kl 13:00. 

 

7. REBRETHERDAGEN , SPRITMUSEET OCH LUCIA Johan C meddelar att 

arrangemangen blev lyckade med positiv återrapportering från deltagare och gäster. 

 

8. ÖVRIGA FRÅGOR  Nästa möte föreslås till Söndag 24/2 10:00 innan Bokprojektet. 

Dräkten dykbar ?  Vi beslutade att Hans B Stig Insulan och Nagamon A undersöker och 

vidtar åtgärder inför kommande arrangemang. 

            Datalagring  ingen standard ännu beslutad, ingen hårdvara införskaffad ännu hur göra för att 

 komma framåt, frågan skjuts på nästa möte. 

            Skylten  placering olycklig frågan får ställas till KDF framöver vi får återkomma till frågan. 
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9. Anders W avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid pennan:   Justeras:   Justeras:    

  

 

 

 

Hans Bohlin   Johan Carlsson  Magnus Lindström 

 

 

 

 


