Norrtälje Segelsällskap

PROTOKOLL
ÅRSMÖTE
2017-03-23

zx
1.

Mötets öppnande
NSS ordförande Tomas Kerttu öppnade mötet och hälsade alla välkomna

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Hans Ahlqvist
Till sekreterare valdes Ulf Grape

3.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Mötet beslutade att mötet utlysts enligt stadgarna

4.

Justering av röstlängd/närvarolista
Mötet beslutade att närvarolistan får tjäna som röstlängd . 81 st deltagare (Bil 1)

5.

Fastställande av föredragningslista
Mötet beslutade att föredragningslistan godkändes i den version som skickats ut till medlemmarna i
kallelsen.

6.

Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Till protokolljusterare och rösträknare för mötet valdes Agneta Pettersson och Inger Borg

7.

Styrelsens årsredovisning för 2016


Verksamhetsberättelse (På Läns)

Ordförande Tomas Kerttu gick igenom verksamhetsberättelsen (se bil 2)


Balansräkning och resultaträkning (På Läns)

Peter Torngren gick igenom balansräkningen och resultaträkningen (bil 3)
Medlemsintäkterna skulle ha redovisats vid innevarande årsmöte – men tyvärr fanns inte siffran med vid
årsmötet. Kassören kommer att skicka ut information om medlemsintäkterna till medlemmarna.
Enskilda medlemmar är välkomna att ta kontakt med kassören för att se detaljerna i balans och
resultaträkningen.
8.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets- och räkenskapsåret 2016
Revisorn Stevan Sulja gick igenom revisionsberättelsen och föreslog att mötet lämnar ansvarsfrihet för
styrelsen för det gångna året. (Bil 4)

9.

Fastställande av balans- och resultaträkning
2016 års resultat och balansräkning fastställdes av mötet.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhets- och räkenskapsåret 2016
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2016.
11. Utdelning av 2015 års förtjänstpokal
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Ulv Tigerstedt tilldelades årets förtjänstpokal för det enastående arbete han utfört i samband flytten av vår
vinteruppläggningsplats från Vegaplan till Rosättra.

12. Hedersmedlem och avtackningar
Ulv Tigerstedt och Peter Torngren avtackades för sin tid i styrelsen med blommor, present och applåder
Stefan Melander avtackades postumt med Mona som fick motta blommor och en varm applåd.
13. Fastställande av vinteravgifter för vintern 2017-2018
Mötet beslutade att Varvsavgifterna behålls oförändrade
Avgiften för vinterplats i hamnen ökas med 10%
14. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade alla för deltagandet.
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