Möte med Storökommittén
20 juni 2019

Storökommitténs femte möte den 20:e juni 2019
1. Öppnande av mötet
En trött Felicia öppnar mötet.
2. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan skapas tillsammans och samtliga är av den anledningen
nöjda.
3. Föregående protokoll
Emma läser högt och gänget är fortsatt nöjda.
4. Uppdragsloggen
Felicia påpekar uppgifter inte försvinner från uppdragsloggen och vill att
samtliga ska bli bättre på att checka av listan.
5. Adjungering av Emil Johansson
Emil Johansson är intresserad att bli inadjungerad och mötet beslutar
Att
inadjungera Emil Johansson.
6. Genomgång av årsmötet
Vi fick äntligen en budget på årsmötet samt en arbetsplan! Dock verkar vi inte
ha tillgång till någon av dokumenten, vilket försvårar situationen. Isak hittar
arbetsplanen, publicerar den i mappen samt läser upp den högt.
7. Uthyrning
a. Uthyrningsformulär
Mötet kikar och är nöjda med formuläret.
b. Mejladress
Emil kirrar mejladress som är storon@unfkronoberg.se och kopplar
samtliga i kommittén.
c. Googlekalender
Alla har tillgång i kommittén och vi kickar folk som inte borde ha tillgång.
8. Kristina Nilsson
Det har gått en lång lång tid och vi fortsätter skjuta upp det. Felicia, Patrik och
Emil tar på sig att dra i det hela och tar hjälp av sina små söta hjälpnissar.
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9. Arbetsdag
Emma tar på sig att vara huvudansvarig för arbetsdagen och fixar därmed en
färdig planering och ser till att det köps in saker. Emil och Felicia är dessvärre
bortresta och Emma jobbar egentligen.
10. Båtar
a. Båtkurs
Kursen genomfördes och hade två lyckliga deltagare.
b. Garanti
Patrik har kollat upp vad det kostade förra gången båten var inne på
service och kostnaden uppgick till drygt 9000 kronor. Upplockning,
iläggning samt förvaring kostade drygt 6000 kronor och resterande
summa gick till byte av delar samt vinterförvaring.
Eftersom vi har något tajt budget hade det varit bra att minska
kostnaderna något. Emil tar på sig att plocka in offerter från några
företag och försöka hitta en billigare lösning.
c. Roddbåtar
Isak funderar på vad stugägarna har för befogenheter när det kommer till
roddbåtar. Felicia undrar om det finns några bestämmelser om var
roddbåtarna ska vara placerade, på landsidan eller på ön? Emil tror att det
bästa är att lyfta detta på vintermötet och komma fram till någonting
där. Mötet kommer fram till att vi borde lägga ut inlägg i Storögruppen
på Facebook så fort vi hyr ut ön och behöver många roddbåtar för att
uppmärksamma behovet.
11. Internbudget
Felicia vill spika upp budgeten något för att göra det tydligare. Mitt i mötet
kommer Felicia Liljenberg från caféet och bjuder på muffins, och Emma tar
bilder med glitter på tungan. Mötet känner sig sedan nöjda med budgeten och
fortsätter vidare i livet.
12. Uppföljning av ekonomi
Patrik behöver få tillgång till ekonomin för att kunna ta tag i ekonomin och
sådana saker. Emil, Isak och Patrik ska ha ett litet möte efter mötet och skicka in
papper till banken och därmed lösa problemet.
Det finns även fakturor som inte har skickats ut samt obetalda fakturor som
måste lösas. Emil löser fakturering och påminnelseavgifter.
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13. Övrigt
a. Skatt
Vi måste skatta för husen på Storön och denna summa skulle fördelas ut
mellan stugägarna. Skatten från 2016 och framåt ska faktureras ut. Emil
fakturerar ut detta.
b. Marknadsföring
Emil undrar om vi vill fokusera lite på marknadsföring och lägga upp
någonting inbjudande. Isak berättar om alla försök som har testats, och
resultatet är tyvärr negativt. Emil har en idé om att lägga upp en
blocketannons och BlocketLover#2 (Isak) tar på sig att lösa det i samråd
med Emil (som är den första BlocketLover).
14. Kommande möten
Nästa möte blir den 10 juli klockan 17.15.
15. Avslutande av mötet
Mötet avslutas.

