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Föredragningslista
1

Mötets öppnande
Sällskapets ordförande, Tomas Kerttu, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat .

2

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Mötet valde Tomas Kerttu som mötets ordförande och Manfred Meier som sekreterare.

3

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Mötet fann att mötet utlysts stadgeenligt.

4

Justering av röstlängd
Röstlängden upprättades. Röstlängden omfattar 102 röster. Listan med deltagarnas namnteckningar
godkändes som röstlängd.
(bilaga 4)

5

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes utan justering.

6

Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Mötet valde Hans Ahlqvist och Agneta Öhrström till protokolljusterare.
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7

Styrelsens årsredovisning för 2013
•Den förre styrelseordföranden, Hans Ahlqvist presenterade
verksamhetsberättelsen för år 2013.
(se På Läns vårnumret 2014)
• Den förre kassören, Peter Torngren presenterade balans- och
resultaträkningen för år 2013.
(se På Läns vårnumret 2014)

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets- och
räkenskapsåret 2013

8

Revisorerna har granskat NSS:s balans- och resultaträkning för
räkenskapsåret 2013. De har inte funnit något att anmärka och föreslår
därför att mötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen.
(bilaga 5)

Beslut
9

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2013

Fastställande av balans- och resultaträkning för år 2013
Balans- och resultaträkning för år 2013 fastställdes.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhets- och räkenskapsåret
2013

10
Beslut
11

Mötet beviljade styrelsen ansvarfrihet för verksamhets- och räkenskapsåret 2013.

Utdelning av 2013 års förtjänstpokal
Jan Ivarsson tilldelades år 2013 förtjänstpokal för att under många år bidragit till NSS verksamhet.

12

Hedersmedlemmar och avtackningar
Hans Ahlqvist, tidigare utnämnd till hedersmedlem, fick guldplakett för fjorton års arbete i styrelsen.
Patrik Lindqvist, fick guldplakett för mer än tio års arbete i styrelsen.
Inger Eriksson, fick bronsplakett för fyra års arbete i styrelsen. (ej närvarande vid mötet)
Johnny Ögren avtackades med blommor för sitt långa engagement som revisor för NSS. (ej
närvarande vid mötet)
Hans Fröbom gratulerades i sin frånvaro till 80-årsdagen

13

Fastställande av avgifter för vintern 2014-2015
• Varvsavgift oförändrat 50 kr/m2 , ej namnskylt + 300 kr (oförändrad)
• Bryggavgift 1200 kr per vintersäsong (oförändrad)
• Blåvagn 200 kr (oförändrad)
• Traktor 200 kr (oförändrad)
• Kran 350 kr (oförändrad)

Beslut
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14

Proposition från styrelsen

(bilaga 1)

I bilagan redogörs för sakläget. Mötet hade att ta ställning till två alternativ:

Nya
Klubbhuset

α)

Att gå på styrelsens förslag, som beskrivs i bilagan (bygga om/rusta upp
varvsskjulet) eller

β) Att fortsätta med processen för att bygga ett helt nytt klubbhus.
Mötets uppfattning var att alternativ b skulle ytterligare fördröja realisering av ett
acceptabelt klubbhus för NSS.

Beslut
15

Mötet beslöt att godkänna styrelsens förslag d.v.s. alternativ a

Behandling av motioner
En motion hade inkommit till NSS 2013 11 03 (för sent för att kunna behandlas under
höstmötet)
(bilaga 2)
Styrelsen föreslår att avslå motionen såsom det framgår ur bilagan, är det inte
nödvändigt att ha två klasser vid klubbkappseglingar. SRS regeln skall täcka även de
i motionen anförda olikheterna båtarna emellan.

Beslut
16

Mötet beslöt att godkänna styrelsens förslag d.v.s. att avslå motionen

Information från styrelsen

(bilaga3)

Vinteruppläggningsplatsen måste utrymmas senast 20150630. Norrtälje kommun har
hittills inte kunnat/velat? erbjuda NSS något långsiktigt hållbart alternativ.
Björnö-projektet med HSB som huvudansvarig skulle kunna vara en möjlighet men
där finns ingen fast tidsplan och ingen konkret undersökning av vilka arbeten och
vilka kostnader som NSS skulle belastas med.
Medlemmarna uppmanades att komma med egna förslag som skulle kunna leda till
ett långsiktigt alternativ för en vinteruppläggningsplats för våra båtar.

17

Mötet avslutas

Sekreterare: Manfred Meier

Justerare: Hans Ahlqvist
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