Medlemsmöte
den 13 maj 2018
Välkommen
Ordförande Marie Eriksson hälsade välkommen. Ett tjugotal medlemmar deltog.

Information organisation
Förutom styrelsen har föreningen två sektioner, kappsegling och jolle. Dessutom behövs
ett antal arbetsgrupper, Evenemang Liggskär, Hamn & anläggning Liggskär samt Bidrag &
sponsring.
För alla dessa finns nu samordnare och för viss även en arbetsgrupp.
Kappsegling - Hans Kempén
Jolle - Carl Carlander
Evenemang Liggskär - Thomas Petersson, Birgitta Enqvist
Hamn & anläggning Liggskär - Thomas Sällström, Bengt Tornberg, Anders Burman
Bidrag & sponsring - Pekka Kairento
Alla är välkomna att vara med i arbetet i dessa grupper. Trevligt sällskap utlovas, kontakta
dem!

Säsongen 2018
Inför säsongen har föreningen satsat på anläggningen på Liggskär. Hamnen är rensad,
duschar renoverade, söderfasaden är bytt och serveringen har nya möbler.

Evenemang Liggskär
Thomas P och Birgitta behöver frivilliga till fyra evenemang, anmäl intresse till Thomas P.
Midsommarafton 21 juni, en grupp behövs
30-års fest i juli?, en grupp behövs
Luleregatta 11 augusti, en grupp behövs
Musik-kväll i september?, en grupp behövs
För övrigt håller vi öppet så ofta vi kan, säg till när du kan ta hand om serveringen.

Hamn & anläggning Liggskär
Thomas S, Bengt och Anders behöver frivilliga till två arbetsdagar, anmäl intresse till
Thomas S.
Arbetsdag 26 eller 27 maj, fixa hamnen, städa kök, förråd, duschar, toaletter mm, ta ut
varor, en stor grupp behövs
Arbetsdag 2 eller 3 juni, måla fasad, fixa bastun, en grupp behövs
Transport av nya möbler samt städning/boning av golv planeras av Birgitta Wennerberg.
Det kommer att ske på en vardag, anmäl intresse till Birgitta W.
Slamtömning beställs av Thomas S.

Jolle
Carl planerar arbetet på Granudden med sin arbetsgrupp.
Arbetsdag 19 maj, virus-båtarna ska sjösättas, diverse fixas på Granudden, anmäl
intresse till Hans K.

Kappsegling
Hans behöver funktionärer till Luleregattan/Sandön Runt den 11 augusti, anmäl intresse.

Övrigt
Dags att betala medlemsavgift och ev båtavgift. Påminnelse om detta kommer från
kassören.

Avslutning
Marie avslutade mötet.

