Medlemsmöte
den 14 maj 2017
Välkommen
Ordförande Jenny Nordström hälsade välkommen. Ett tjugotal medlemmar deltog.

Information utvecklingsarbete
Styrelsen har fortsatt föreningens utvecklingsarbete under året. Förra medlemsmötet
presenterades värdegrund och vision. Under hösten har styrelsen gjort en nulägesanalys
och sett utmaningar som svag medlemstillväxt, outvecklad vi-känsla, brister i underhåll
och engagemang.
Nu finns ett förslag till två övergripande mål; att öka antalet medlemmar och att nå ett
större deltagande av medlemmar och besökande.
Vi har också förslag till verksamhetsmål; hållbara anläggningar med ett långsiktigt,
planerat underhåll, en restaurang som är öppen hela semestertiden och jolleseglare som
tävlar på riksnivå.
Föreningen har två målgrupper; dels de som tränar och tävlar och de som är intresserade
av skärgårds- och båtliv.

Fokusområden för 2017
Restaurangen ska vara öppen alla helger från midsommar till regattan i mitten av augusti
Seglarskola och träning med virusbåtarna arrangeras.
Översyn av organisation, ansvar och information.
För att genomföra detta behöver vi våra medlemmar.

Ansvarsområden för 2017
Byggnader på Liggskär och Bella - Thomas Sällström
Hamnen på Liggskär - startas upp, Bengt Tornberg
Restaurangen - Birgitta Wennerberg
Kappsegling - Hans Kempén
Jolleträning, jollar, ribb-båten - Jan Johansson
Röda båten - årets service, Kent Thurfjell
Seglarskola, virusbåtar - Jenny Nordström
Vi saknar fortfarande personer som vill samordna arbetet med hamnen på Liggskär samt
Granudden med motorbåtar

Skärgårdens dag den 17 juni
Föreningen kommer att delta den 17 juni. Vi tar med jollar och virusbåtar för att visa
segling och erbjuda prova-på. Medlemmar behövs till denna aktivitet.

Säsongens kappseglingar
Onsdagsseglingarna startar 7 juni. Brännströms minne start 30 juni. Luleregatta med
Sandön Runt 12-13 augusti.

Restaurangen
Sommaren startar med midsommarafton, Lena och Mats Bengtén kommer att ansvara.
Helgerna veckorna 26, 27 ,30, 31 och 32 saknar bemanning. Viktiga tillfällen när vi
behöver arrangera middagar är vid Brännströms minne och Lulleregattan
Vi har fått förfrågan om dels ett företagsarrangemang den 15 juni och en 50-årsfest den
19 augusti. Arrangemangen är mycket bra för ekonomin. Alla sommarens intäkter
kommer att gå till underhållet på Liggskär.

Avslutning
Jenny Nordström avslutade mötet.

