Norrtälje segelsällskap
Protokoll Årsmöte
Tisdag 2012-03-20 i Kvisthamraskolan
Ordförande: Hans Ahlqvist
Sekreterare: Mona Ljunggren
Deltagare enligt bifogad deltagarförteckning (bilaga 1)
1. Mötets öppnande
Sällskapets ordförande, Hans Ahlqvist, hälsade deltagarna välkomna och förklarade
årsmötet öppnat.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Hans Ahlqvist valdes till ordförande för mötet och Mona Ljunggren valdes till
sekreterare.

3. Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet beslutade att årsmötet var behörigt utlyst, i På Läns den 6/3 och i NT den 2/3.

4. Justering av röstlängd
Mötet beslutade att bifogad deltagarförteckning skulle gälla som röstlängd.

5. Fastställande av föredragningslista
Mötet beslutade att fastställa den föreslagna föredragningslistan.

6. Val av två protokolljusterare samt rösträknare
Magnus Eriksson och Inga-Britt Jacobson valdes till protokolljusterare. Datum för
justering fastställdes till den 16/4.
7. Styrelsens årsredovisning för 2011 (bilaga 2 och 3)
Ordförande redovisade de viktigaste punkterna i verksamhetsberättelsen. Efter några
frågor lades de till handlingarna. Kassören redovisade balans- och resultaträkning. De
lades också till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse
Revisorerna redovisade sin berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsoch räkenskapsåret 2011, (bilaga 4).

9. Fastställande av balans- och resultaträkning
Efter revisorernas tillstyrkande beslutade mötet att fastställa den framlagda balansoch resultaträkningen.

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Efter revisorernas tillstyrkande beslutade mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
det gångna verksamhetsåret.

11. Utdelning av 2011 års förtjänstpokal
Ordförande meddelade att styrelsen med glädje utsett Mari Lustig till mottagare av
förtjänstpokalen för år 2011. (bilaga 5)

12. Avtackningar
Frida Eklund avtackades med blommor efter två års arbete som ordförande för
ungdomssektionen.

13. Fastställande av vinteravgifter för vintern 2012-2013
Vinteravgifterna fastställdes enligt styrelsens förslag:
• Varvsavgift 40 kr/m2, ej namnskylt + 300 kr (oförändrat)
• Bryggavgift 1200 kr/vintersäsong (oförändrat)
• Blåvagn 200 kr (höjning med 100 kr)
• Traktor 200 kr (höjning med 100 kr)

14. Proposition från styrelsen
Mötet diskuterade för- och nackdelar med ombyggnation resp. nybyggnation av
klubbhus i hamnen. Mötet beslutade ge styrelsen mandat att fortsätta utreda båda
alternativen.

15. Behandling av motioner (bilaga 6)
Motion 1: Ny winsch till mastkranen. Mötet beslutade, i enlighet med styrelsens
förslag, att bifalla motionen.
Motion 2: Ny liten bastu på Flaten. Mötet beslutade, i enlighet med styrelsens förslag,
att avslå motionen.

16. Information från styrelsen (bilaga 7)
Ordförande informerade bl a att NSS anställt en ny kanslist, Carina Gustavsson, som
presenterade sig för deltagarna. Han tryckte också på en förbättring av källsorteringen.
Stefan Melander rapporterade från RBF:s årsmöte i Grisslehamn den 17/3. Där
beslutades om ett fortsatt arbete med sammanslagningen av Båtunionen och Svenska
seglarförbundet.
Jan Bäck från sportevenemanget ”amfibiemannen.se” informerade att de behöver
säkerhetsbåtar till en tävling utanför Lidö/Arholma den 27/7. Intresserade uppmanas
att anmäla sig.

17. Mötets avslutande
Ordförande tackade mötesdeltagarna för givande diskussioner, och avslutade mötet.
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