Norrtälje Segelsällskap

PROTOKOLL ÅRSMÖTE
2016-03-16

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Tomas Kerttu
Till sekreterare för mötet valdes Ulf Grape

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Årsmötet beslutade att mötet har utlysts i tid och enligt stadgarna

4. Justering av röstlängd/närvarolista
Röstlängden upprättades. Röstlängden omfattar 93 röster.
Listan med deltagarnas namn godkändes som röstlängd (Bil 1)

5. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes

6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes: Hans Ahlqvist och Stevan Sulja

7. Styrelsens årsredovisning för 2015
- Verksamhetsberättelse (På Läns) – presenterades och godkändes av mötet.
- Balansräkning och resultaträkning (På Läns) – presenterades.
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8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets- och
räkenskapsåret 2015
Revisorerna har granskat NSS balans- och resultaträkning och har inte funnit något att
anmärka på. Revisorerna förslår därför att mötet ska bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2015 (Bil 2)

9. Fastställande av balans- och resultaträkning
Balans och resultaträkningen godkändes av årsmötet

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhets- och räkenskapsåret 2015
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015

11. Utdelning av 2015 års förtjänstpokal
Roiden Gran tilldelades 2015 års förtjänstpokal. Ett mycket populärt val. Stor applåd från
medlemmarna

12. Hedersmedlem och avtackningar
Peter Hammar, Magnus Eriksson och Lars Ståhle avtackades efter att ha suttit i NSS styrelse i
många år. Blommor och presenter överlämnades.

13. Fastställande av vinteravgifter för vintern 2016-2017
Varvsavgift höjs till mellan 125kr - 250 kr/m2, beroende på antalet vinterupplagda båtar på
Rosättra.
Ej namnskylt 300 kr (oförändrad)
Bryggavgift 1200 kr per vintersäsong (oförändrat).
Blåvagn 200 kr. Traktor 200 kr. Kran 350 kr (oförändrad)

14. Info från arbetsgrupper
- Flatengruppens resultat. (Se bil 3) Tomas presenterade gruppens resultat. Frågan om el
diskuterades. Begränsade resurser när det gäller elen. Bör därför endast få utnyttjas av
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medlemmar. Hamnvärd – ersättning? Frågan diskuterades. Vi kan inte betala något arvode till
en hamnvärd. Frivillig kandidat efterlyses. Frågan om vilka avgifter ska vi ha för gästande

båtar diskuterades. Avgiften för gästande båtar på Flaten skall inte vara ”frivillig” utan skall
benämnas ”fast avgift”
- Arvode till styrelsen (Se bil 4) Arvodet diskuterades där fördelar och nackdelar belystes.
Beslut tas på höstmötet.

15. Behandling av motioner
- Motion om bevarandet av Flatens natur – (Se bil 5 ). Motionen diskuterades och den
allmänna uppfattningen var att det fungerar bra som det gör när det gäller bevarandet av
naturen på Flaten.
Beslut: Att motionen därmed är besvarad.
- Motion om extrabelysning på huvudbryggan – (Se bil 6 ) – Motionen diskuterades med
för och nackdelar med rörelsedetektor.
Beslut: Att styrelsen får mandat besluta om det ska vara någon extra belysning med detektor.

16. Info från styrelsen
- Mulltoa på Flaten, Tomas informerade om att vi kommer att sätta upp två st mulltoaletter
på Flaten.
- Hamnvakt i midsommar – bokat och klart.
- Vinterplats Rosättra – Ulv informerade om vikten av att anmäla intresse för vinterplats.
Vid mars månads utgång så kommer de resterande platserna att annonseras ut för uthyrning.
Alla som har plats på Vegaplan i dag måste se till att städa upp och att allt material tas bort
under juni månad.
Alla uppmanas att se till att få vaggor, bockar, vagnar etc godkända av varvschefen innan
transport till Rosättra.
- Stefan Melander informerade om kommande kappseglingar med mera – Upptaktsmöte
i maj med information om mätbrev.
Motion till höstmötet ang stimulera ungdom till kappsegling genom att gasta på båtar i
klubben. Onsdagsseglingarna kan vara lämpliga tillfällen. Intresserade kan anmäla intresse vid
kommande onsdagsseglingar. Aktiviteten kommer att benämnas ”Öppen Sittbrunn”
Norrtälje Open: Två dagar och tre seglingar i år. Radio Roslagen kommer att finnas med även
i år och Roiden kommer att vara kommentator.
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17. Mötets avslutande
Tomas tackade samtliga för deltagandet och avslutade mötet.

_________________________

_________________________

Tomas Kerttu

Ulf Grape

Ordförande

Sekreterare

_________________________

_________________________

Hans Ahlqvist

Stevan Sulja

Justeras

Justeras

