Norrtälje segelsällskap
Protokoll höstmöte
Tisdag 2011-11-22 kl. 19.00 i Kvisthamraskolan
Ordförande: Hans Ahlqvist
Sekreterare: Mona Ljunggren
Deltagare: enligt bifogad deltagarförteckning (bilaga 1)
1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade mötesdeltagarna välkomna, presenterade styrelsen och förklarade
höstmötet öppnat.

2. Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet har annonserats i NT den 11/11 och medlemmarna har fått ”På Läns” i
brevlådan den 28/10. Mötet förklarades därmed behörigt utlyst.

3. Justering av röstlängd
Den ifyllda deltagarförteckningen beslutades gälla som röstlängd.

4. Val av två justerare tillika rösträknare
Anders Stålhammar och Inger Borg valdes att justera protokollet.

5. Fastställande av föredragningslista
Den föreslagna föredragningslistan fastställdes.

6. Val av styrelse från och med 2012-01-01
För en mandatperiod på två år valdes:
Ordförande: Hans Ahlqvist (omval)
Klubbmästare: Inger Johansson (omval)
Info/utbildningssektionens ordförande: Lars Ståhle (omval)
Hamnchef: Mats Axelsson (omval)
Ungdomssektionens ordförande: Magnus Eriksson (nyval)
För en mandatperiod på ett år valdes:
Fastighetschef: Peter Hammar (omval)

7. Val av övriga funktionärer från och med 2012-01-01
Föreslagna funktionärer, enligt bilaga 2, valdes på en mandatperiod av ett år.

8. Val av två revisorer och en revisorsuppleant
För räkenskaps- och verksamhetsåret 2012 valdes Ola Fastén och Johnny Ögren till
revisorer och Stefan Linder till revisorsuppleant.

9. Val av valberedning för tiden fram till höstmötet 2012
Mötet valde Manfred Meier, Bertil Otterman och Eva Skalin till valberedning.

10. Fastställande av kalendarium för 2012
Med reservation för tidpunkter för första sjösättning samt ungdomarnas lägervecka
fastställdes kalendariet för 2012 (bilaga 3)

11. Behandling av inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit i tid till höstmötet.

12. Behandling av styrelseförslag
Ordförande redogjorde för läget med klubbens bygglovsansökan för ett nytt klubbhus.
Därefter redovisades för- och nackdelar med ett förvärvande av Kärleksudden, som är
till salu (bilaga 4). Mötet diskuterade frågan, samt möjligheten att bygga om befintligt
hamnskjul, och avslutade med en omröstning via handuppräckning.
Alternativ 1: att gå vidare med frågan om förvärv av Kärleksudden fick noll röster.
Alternativ 2: att gå vidare med möjligheten att bygga om hamnskjulet fick en
överväldigande majoritet av rösterna. Ingen rösträkning krävdes.

13. Fastställande av avgifter enligt stadgarnas §6 samt budget för 2012
Budgeten för 2012 fastställdes (bilaga 5). Mötet fastställde även en höjning av
bryggplatsavgifter för klubbhamnen och nya klubbhusbryggan till 750:-/breddmeter.
Priset inkluderar gångbommar även på den nya klubbhusbryggan.

14. Information från styrelsen
Styrelsen informerade mötet enligt bilaga 6.

15. Mötets avslutande
Ordförande tackade för den stora uppslutningen och avslutade mötet.
Vid protokollet
Mona Ljunggren
Justeras
Anders Stålhammar

Inger Borg

