PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2018

Norrtälje Segelsällskap 2018-03-22

1. Mötets öppnande
NSS ordförande Karin Wieslander öppnade mötet och hälsade alla välkomna
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till ordförande för årsmötet valdes Hans Ahlqvist
Till sekreterare för årsmötet valdes Anki Fagerberg
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Mötet fann att kallelsen till årsmötet utlysts enligt stadgarna
4. Justering av röstlängd/närvarolista (bilaga 1)
Mötet beslutade att använda deltagarförteckningen som röstlängd
Totalt deltog 77 medlemmar vid årsmötet
5. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes av mötet
6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Till rösträknare och tillika protokolljusterare valdes: Åke Eriksson och
Agneta Pettersson
7. Styrelsens årsredovisning för 2017
- Verksamhetsberättelse (bilaga 2)
- Balans- och resultaträkning (bilaga 3)
Ordförande Karin Wieslander gick igenom verksamhetsberättelsen punktvis
En fråga angående saneringskostnader för förra vinterförvaringsplatsen besvarades av
föreningens förra ordförande Tomas Kerttu.
Balans- och resultaträkningen förevisades och frågor besvarades av föreningens kassör
Anders Björkholm
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8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets- och
räkenskapsåret 2017 (bilaga 4)
Revisorn Rainer Andersson läste upp revisionsberättelsen och föreslog att mötet
lämnar ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning
2017 års resultat- och balansräkning fastställdes av mötet
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhets- och räkenskapsåret 2017
Mötet beslutade att ge ansvarsfrihet för år 2017
11. Utdelning av 2017 års förtjänstpokal
Linne Lindberg tilldelades årets förtjänstpokal, i sin frånvaro, för sitt arbete inom
hamnsektionen
12. Avtackningar
Tomas Kerttu och Maria Jansson avtackades för sin tid i styrelsen med blommor,
present och applåder
13. Fastställande av avgifter för vintern 2018-2019
Styrelsens förslag om oförändrade avgifter för året 2018-2019 bifölls.
En medlem uttryckte oro över att de högre avgifterna för vinterförvaring vid vårt
nuvarande varv jämfört med vid vår tidigare plats vid Vegaplan gör att fler och fler
väljer att ha kvar sina båtar i klubbhamnen över vintern då avgiften då blir lägre.
Mötet beslutade att styrelsen ska göra en översyn av konsekvenser och föreslå lämpliga
avgifter på årsmötet 2019.
14. Utbyggnad av bryggor i klubbhamnen
Eyvor Gullmarstam och Karin Wieslander gick igenom styrelsens uträkningar och
förslag. Det styrelsen önskar av mötet är ett ja eller nej på att fortsätta planera för, och
skissa på en utbyggnad.
Frågan diskuterades och från medlemmarna framkom följande:
Kan vi söka EU-bidrag?
Önskemål att vi följer samma avskrivningsplan som tidigare på bryggor om vi bygger
ut i klubbhamnen
Önskemål om att förslaget innehåller en punkt om att utöka antalet parkeringsplatser
Att styrelsen tar med förslaget för eventuell kommunal borgen / investering till ett
planerat möte på kommunen den 17 april
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Önskemål om att planen kompletteras med en övergripande plan för alla bryggor i
Norrtälje stad
När medlemmarna diskuterat frågan ett tag beslutade stämman att styrelsen ska
fortsätta utreda och jobba för en utbyggnad i klubbhamnen

______________________

_____________________

Ordförande för mötet

Sekreterare för mötet

Hans Ahlqvist

Anki Fagerberg

______________________

_____________________

Justeras

Justeras

Åke Eriksson

Agneta Pettersson
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