PROTOKOLL HÖSTMÖTE 2017
Norrtälje Segelsällskap
2017-11-23

1. Mötets öppnande
NSS ordförande Tomas Kerttu öppnade mötet och hälsade alla välkomna
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till ordförande för Höstmötet valdes Hans Ahlqvist
Till sekreterare för Höstmötet valdes Ulf Grape
3. Fråga om mötets utlysande
Mötet fann att kallelsen till Höstmötet gått ut i laga tid
4. Justering av röstlängd
Mötet beslutade att använda deltagarförteckningen som röstlängd (Se bilaga)
Totalt deltog 67 medlemmar vid Höstmötet 2017.
5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Till rösträknare och tillika protokolljusterare valdes: Åke Eriksson och Mats Juhlin
6. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes av mötet.
7. Valberedningens förslag av styrelse för två år, från och med 1 januari 2018
Ordförande
Hamn
Info och utbildning
Klubbmästeriet
Ungdom
Fastighet

Karin Wieslander (nyval)
Mats Axelsson (omval)
Vakant
Vakant
Linnea Ahlqvist (omval)
Mattias Jones (omval)

Till ordförande för Norrtälje Segelsällskap valdes Karin Wieslander på 2 år med start
1 januari 2018.
Till Hamnansvarig valdes Mats Axelsson på 2 år med start 1 januari 2018.
Till Informations och Utbildningsansvarig valdes Witold Witek på 2 år med start 1
januari 2018.
Ansvarig för Klubbmästeriet lämnas tills vidare vakant eftersom valberedningen inte
funnit någon kandidat till posten. Styrelsen har fått Höstmötets uppdrag att godkänna
lämplig kandidat när någon sådan finns.
Till ansvarig för Ungdomssektionen valdes Linnea Ahlqvist på 2 år med start 1 januari
2018.
Till ansvarig för Fastighetssektionen valdes Mattias Jones på 2 år med start 1 januari
2018.
Övriga styrelseledamöter valdes 2016 och sitter kvar 2018:
Eyvor Gullmarstam vice ordförande, Anders Björkholm kassör, Per Svensson
motorbåt, Anders Eriksson varv, Jari Myllykangas segling, Ulf Grape sekreterare.
8. Val av övriga funktionärer från och med 1 januari 2018
Paragrafen lämnades utan åtgärd. Sektionsansvariga har uppdraget att se till att
nödvändiga funktionärer finns tillgängliga för att arbetet i respektive sektion ska
fungera på ett tillfredställande sätt.
9. Val av två revisorer och en revisorsuppleant för räkenskaps- och
verksamhetsåret 2018.
Till revisorer valdes: Rainer Andersson och Simon Hellström.
Till revisorssuppleant valdes Stefan Linder.
10. Val av valberedning bestående av ordförande och två ledamöter för tiden fram
till höstmötet 2018.
Till valberedningens representanter valdes: Eva Skalin (sammakallande), Hans
Ahlqvist och Bertil Otterman.
11. Prisutdelning onsdagsseglingen och NSS stormästare
Sven Asklund erhöll priset Pavan som vinnare av flest Onsdagsseglingar
Per Dahlbom erhöll titeln som Stormästare efter att ha vunnit flest tävlingar totalt
under säsongen.
Bägge hedrades med en varm applåd av mötet.

12. Fastställande av Verksamhetsplan för 2018
Ordförande Tomas Kerttu gick igenom verksamhetsplanen för 2018
Verksamhetsplanen för 2018 fastställdes av mötet (se bil)
13. Fastställande av avgifter enligt stadgarnas §6 och budget för 2018
Mötet beslutade om oförändrade avgifter för 2018
Budgeten för 2018 fastställdes. (se bil)
14. Framställan angående belåning av Flaten för utbyggnad av bryggor. (se bil)
Tomas Kerttu gick igenom underlaget för belåning av Flaten som finansiering för en
framtida utbyggnad av klubbhamnen.
Diskussion följde kring hur en helhetslösning kan se ut med p-platser, underhåll, etc.
Några reflektioner från mötets deltagare: Önskan om att Norrtälje Kommun går in som
borgenärer för ett lån i stället för att vi belånar Flaten. Önskan om ett bättre underlag
för beslut. Risk för att vi genom att belåna Flaten minskar möjligheten för att
kommunen går in som borgenärer.
Beslut: Mötet godkände inte styrelsens förslag angående belåning av Flaten för
utbyggnad av bryggor
Beslut: Återremiss till styrelsen som uppmanas att återkomma till årsmötet med ett
bättre underlag.

15. Framställan från styrelsen om ändring och utökning av nattvaktsrutiner. (se bil)
Mötet diskuterade frågan om ändring och utökning av nattvaktsrutinerna.
Förslag att uppmana de som inte är medlemmar men hyr bryggplatser av NSS till att
bli medlemmar för att vi på så sätt blir fler som delar på nattvakten. Det innebär att vi
kan vara två på varje vaktpass plus att vi då också täcker in samtliga NSS bryggor.
(450 båtplatser /160 nätter). Dessutom innebär det att vi kan spara pengar genom att
säga upp Securitas tjänster för vakthållning på de bryggor som inte ingår i
Klubbbryggorna.
Beslut: att bifalla styrelsens förslag.
16. Motion om nedmontering av toatömningsstation
Motionärens inlägg: Att tömningsstationen är ur funktion och har så varit under
tämligen lång tid kommer knappast som en nyhet. Att även styrelektronik och el är
utsatta för korrosion och antagligen är i skick som ej går att reparera. Föreslår att

tömningsstationer nedmonteras inför nästa säsong och att vi får hänvisa till de
fungerande stationer som finns.
Motionen avslogs med motiveringen att tömningsstationen nu fungerar alldeles
utmärkt efter reparation och uppgradering.
17. Motion om information om att NSS inte har någon gästhamn.
Motionärens inlägg: Ett årligt återkommande fenomen är de utländska båtar som
angör våra bryggor. Information till utgivare av den årliga Gästhamnsguiden om att
NSS hamnanläggning ej är en gästhamn! På deras hemsida är hamnen korrekt
angiven, men i den tryckta upplagan visas en bild på NSS bryggor?
Mötet beslutade att tillstyrka motionen med åtgärder som; skylt vid infarten till
klubbhamnen som informerar om att det inte är gästhamn samt att vi uppmanar
ansvarig för Gästhamnsguiden att ändra informationen.
15. Information från styrelsen.
Diskussion kring vad klubben vill i framtiden. Förslag att skicka ut en enkät till
medlemmarna och ställa frågor om vad NSS ska göra och verka för i framtiden.
Ulf Grape informerade om status för projekt Parasegling. Ansökan är inskickad till
Allmänna Arvsfonden och att vi avvaktar med ytterligare aktiviteter fram till beslutet
från dem.
16. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna.

______________________

_____________________

Ordförande för mötet

Sekreterare för mötet

Hans Ahlqvist

______________________

_____________________

Justeras

Justeras

Åke Eriksson

Mats Juhlin

Innan Höstmötet 2017 startade:
Bengt Eriksson Polisen – Information om Båtsamverkan
Västra Götaland startade det som idag kalls båtsamverkan. Tanken bygger på samma
princip som Grannsamverkan. Det vill säga ökad uppsikt och ett kontaktnät som
informerar om när man är borta, misstänkta personer/bilar i området etc.
I kommunen och länet är innevarande år ett av de värsta åren någonsin när det gäller
antal stölder.
282 båtrelaterade stölder Norrtälje kommun (275 2016)
oktober högt – 34 båtrelaterade stölder.
Förslag till åtgärder för att minska stölderna: Stimulera till fortsatt vaktgång
Kameror – effektivt sätt att få tag på tjuven – men förhindrar kanske inte stölden.
Var nyfiken på de som är i området. Fråga om man kan hjälpa till med något – om det är
någon man inte känner igen.
Hålla koll på båtgrannen om det är något som ser misstänkt ut.
Kolla hur de är klädda, vilken bil har de, pratar de svenska, ta en bild på bil och reg
plåtar.
Tjuvligorna består av välorganiserade i arbetslag. Dagtid ett lag som kollar upp vilka
motorer som är värda att stjäla. Nästa lag åker ut och stjäl motorerna och gömmer dem i
närheten och ytterligare ett lag hämtar upp motorerna och kör dem utomlands.
Ytterligare åtgärder: Vakt ska finnas. Ökad nyfikenhet. Notera misstänkta saker.
Koll på båten – båtkort - där man skriver upp vad som finns i båten och regnummer etc..
En till två kontaktpersoner mot polisen. Meddela iaktagelser – om pågående – ring 112.
Alternativt 11414 om det inte är en pågående stöld.
Skapa en informationskanal – typ Facebook. Polisen har redan en Facebooksida.
DNA märkning effektivt för att kunna spåra det som är stulet och ökar chansen att få
tillbaka den.
Kontaktpersoner till Bengt – se till att skicka två namn till Bengt. Till exempel Eyvor och
Mats.

