LSS Medlemsmöte
den 15 maj 2016
Välkommen
Hans Kempén hälsade välkommen. Ordförande Jenny Nordström kunde inte delta på
mötet.

Information Bottenvikskretsen
Christer Norberg och Ulf Sundström kom från Skellefteå för att informera om Svenska
Kryssarklubben. Föreningen har totalt 42 000 medlemmar. Bottenvikskretsen är från
Nordmaling till Haparanda. Kryssarklubben erbjuder tidskrift, årsböcker, kurser,
eskadrar, bojar med mera.
Gåsören är närmaste uthamn. Årets ö-rock är den 6 juli och den 7 juli startat
sommarens eskader. Söndagen den 9 juli kommer den till Liggskär.

Information Tant Storm
Rita Larsson informerade om nätverket Kvinnor i båtlivet som har haft verksamhet
under flera år. Rita och Lena Kempén deltar på nätverksträffar. Det är deltagare från
sex kustkommuner som är med. Nästa träff är i Luleå den 3-4 september.
Tant Storm är en IF som ska fungera som första steget före egen segelbåt. Ger en
möjlighet att hyra och prova på. Tant Storm är ett erbjudande till LSS, Svenska
Kryssarklubben och Bottenvikskretsen ger ekonomiskt stöd. Det som behövs är en
grupp som tar hand om det praktiska med båten och en båtplats. Ett beslut ska tas
den 31 maj.
Rita vill ha deltagare till gruppen.

Information Ekonomi, medlemsfrågor
Lars Nordström informerade om att medlemsavgifter har betalats av 157 medlemmar.
En kampanj för att värva medlemmar behövs.
Nytt för i år är att avgifter mm ute på Liggskär kommer att kunna betalas med swish.
Utskick av en ny medlemsmatrikel efterfrågades.
När information behöver gå ut till medlemmar kan Lars samordna detta.

Information Ny hamn Liggskär
Glenn Eliasson informerade att bryggorna körs ut i veckan till Liggskär. Nu behövs
frivilliga för jobb så att hamnen blir fin.
Liggskär bör startas till helgen, förslagsvis lördag 21 maj samling kl 10 på Granudden.
Utskick kommer om tillfällen till jobb.

Information Säsongens verksamhet
Hans Kempén informerade om att det inte kan bli någon vuxenseglarskola eftersom
det saknas virusansvariga. Virusarna rustas och sjösätts på onsdag kväll.
Nästa söndag blir det ett möte med fokus på kappseglingar.
Birgitta Wennerberg behöver medlemmar som engagerar sig så att vi kan genomföra
midsommar, Rubus, regatta med mera ute på Liggskär.

Information Utvecklingsarbete
Eva Lindbäck informerade om föreningens utvecklingsarbete. Nu finns förslag till
värdegrund, verksamhetsidé och vision. Verksamhetsidén fick beröm. Nästa steg är att
sätta några konkreta mål. Hur ska välkomnande och glädje synas i målen? Det är
viktigt att ha mål kring engagemang, verksamhet, tävlingsresultat, funktionärer,
utbildning/skola, medlemsaktiviteter och ”handledning”.

Avslutning
Hans Kempén avslutade mötet.

