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Möten och andra aktiviteter
Under året har hållits 9 protokollförda styrelsemöten och ett flertal sammanträden i workshops. I
flera fall har vi inbjudit representanter för andra organisationer till våra möten. Den 19 november
hölls informationsmötet vi inbjudit till i Näsbyviken BS klubblokal i Täby. Anteckningar från mötet
ligger på hemsidan. Styrelsen har fört diskussioner med bl a representanter för Ballad, Rival22, RB111
och RJ85. I juni genomfördes en workshop där vi provade att lägga in material rörande X-99 på
hemsidan. Det gav oss erfarenhet rörande svårigheterna vilket ledde oss till att leta efter och
tillhandahålla bättre och smidigare verktyg. Valet föll på att använda WordPress som verktyg.
Eftersom innehållet då lagras i en databas bör varje klassorganisation tilldelas en egen databas. Det
kan vi göra efter att ha uppgraderat datasystemet på vårt webbhotell One.com till att hantera upptill
300 GB. Gå gärna in på hemsidan och välj båttyp X-99 och/eller Shipman28. Då kan du se hur det
fungerar med WordPress. På klassbatar.se/shipman ligger nu Shipman28 förbundets alla tekniska
tips.
Som en PR-drive för att rekrytera fler medlemmar, personliga och klassorganisation, har vi tryckt upp
2000 ex av små informationskort i format A7. Framsidan visar vår logotype med länk till hemsidan
och vårt bankgiro, baksidan en text som i ett nötskal berättar vad Klassbåtar handlar om. Mening var
att dela ut det på båtmässan. Tyvärr hann vi inte dela ut särskilt många innan båtmässan stängde pga
Coronavirus.
Medlemmar
Under året har fyra klassorganisationer blivit nya medlemmar, Shipman 28 förbundet,
Viggenklubben, X-99 förbundet och Smaragdförbundet. Med Vegaklubben som blev medlem 2018
har Klassbåtar nu 5 organisationsmedlemmar. Vid årets slut hade föreningen 23 personliga
medlemmar. Flera av dessa tillhör organisationer som är presumtiva medlemmar.
Ekonomi
Klassbåtars ekonomi, se Ekonimisk översikt.pdf
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