Protokoll fört vid Norrtälje Segelsällskaps Årsmöte 2009
Plats:
Tid:

OffenCivens möteslokal, Norrtälje
2009-03-14 kl 16.00 – 17.30

1

Sällskapets ordförande, Hans Ahlqvist, hälsade alla välkomna och
förklarade mötet öppnat.

2

Val av ordförande och sekreterare:
Mötet valde Hans Ahlquist som mötets ordförande och
Manfred Meier som sekreterare

3

Mötet fann att mötet utlysts stadgeenligt

4

Röstlängden upprättades. Röstlängden omfattar 62 röster.

5

Föredragningslistan godkändes utan justering.

6

Mötet valde Reijo Lustig och Stefan Lind till protokolljusterare.

7

Styrelsens årsredovisning för 2008
• Verksamhetsberättelse
Hans Ahlquist presenterade verksamhetsberättelsen för år 2008.

Bilaga 2

• Balansräkning och resultaträkning
Mikael Glimsjö presenterade resultatet för år 2008. Han konstaterade
att 2008 gick bättre än 2007.

Bilaga 3/4

8

Revisionsberättelse från Johnny Öhgren:
Revisorn har granskat NSS´s balans- och resultaträkning för år
2008. Han har inte funnit något att anmärka och föreslår därför
ansvarsfrihet för styrelsen.

9

Balans- och resultaträkningen fastställdes

10

Mötet biföll revisorns förslag om ansvarsfrihet för styrelsen.

11

Beslöts att disponera 2008 års resultat enligt kassörens förslag d.v.s.
75 000 kr fonderas till fond för nytt klubbhus, resterande 4 751 kr
balanseras ut till 2009 års räkenskaper.

12

Utdelning av förtjänstpokal!

Bilaga 1

Ingrid Ahlquist och Hans Fröbom hade nominerats till årets
förtjänstpokal.
Johnny Karlsson delade ut 2008 års förtjänstpokal till
Ingrid Ahlquist för sitt starka och personliga engagemang i NSS
ungdomsverksamhet.
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Avtackningar
Den avgående styrelsemedlemmen Agneta Pettersson var ej
närvarande och kunde därför inte avtackas personligen.

14

Propositioner
• Vision för Norrtälje segelsällskap
Hans Ahlquist presenterade den vision för NSS som styrelsen
framtagit.
Mötet biföll den föreslagna visionen.
• Röjning av varvsskjul
Det påpekades återigen att medlemmarna ska tar reda på sina
eventuella tillhörigheter i varvsskjulet. Vid start av byggnation av
klubbhuset kommer rivningen av skjulet att gå fort.
Mötet biföll styrelsens förslag.

Bilaga 5 pkt 2

• Byggnation av nytt klubbhus
Kommunens byggnadsnämnd har gett bygglov för det nya
klubbhuset.
Bygglovet har dock överklagats av en grannfastighet hos
länsstyrelsen. Som skäl anfördes bl.a. skymd sjöutsikt från den
aktuella fastigheten. Mats Axelsson påpekade att den valda platsen
för bygget sedan långliga tider använts för båtliv, -varv mm.

Bilaga 5 pkt 3

Stevan Sulja presenterade en grov kalkyl för klubbhusbygget:
Under antagandet att bygget kostar totalt 4 Milj kr och vid en ränta på
4,5% , med amortering, driftskostnader på 50 000 kr/år blir
merkostnaden per medlem
a) vid 20 års löptid- ca 1 100 kr
b) vid 40 års löptid- ca 820 kr
Mötet biföll styrelsens förslag:
”Styrelsen ges i uppgift att fortsätta planeringen med den beskrivna
kostnadsbilden och återkommer vid nytt allmänt möte med
utvecklade alternativ. Styrelsen ges mandat att tillsätta en
projektgrupp som projekterar byggnationen”
15

Bilaga 5 pkt 1

Avgifter för vintern 2009/10 fastställdes enligt nedan.
• Varvsavgiften är oförändrat 40 kr/m2, + 300 kr
• Bryggavgiften 1200 kr/ säsong (oförändrat)

16

Information från styrelsen
Prylbytardag 26 April 13-17 vid vinteruppläggningsplatsen
Båtprylar i första hand men i princip ingen begränsning för vad som skall
säljas/bytas. Klubbmästeriet säljer korv till självkostnadspris!
Lägesrapport nytt uppläggningsområde
Mikael Glimsjö informerade om läget för nytt varvsområde. För närvarande
inget nytt från länsstyrelsen/kommunen att rapportera.
Lägesrapport nytt klubbhus se punkt 14
Bevakning
• Teckningslistan sitter uppe till 31 mars
• Fördelning av vaktpass sänds ut med matrikeln
• Skriv i bevakningsliggaren!!!
Kommande NSS-evenemang:
• Temakväll: Besiktning av båt 6. april kl 18:30 i klubbhuset
• Valborg knytkalas Flaten 30/4, hämtning Hummelviken 1830
• Lucköppning 1 maj, Hämtning Hummelviken 1000
(Ring Peter Hammar för hämtningar mob: 0708 199520)
• Städdag i klubbhamnen 20 april kl 18:00
Försäljning av båt (en Ryds) och två motorer (sluten budgivning)
Det finns inget behov av båten längre därför säljs den.
Objekten visas på NSS hemsida.
Disciplin i hamnen (parkering, sopor mm)
Störningar från klubbhamnen
Masterna:
För att inte reta upp grannarna i onödan ombeds segelbåtsägarna att se till att
fallen inte slamrar mot masterna!
Varmkörning av motorer skall undvikas!
Sjösättningar förbered väl - 21/4, 4/5, 9/5, 17/5, 26/5
Ingen parkering på varvsområdet under sjösättningen!!!
Ansökan krävs för sommarplats på land!!!
”Materialförvaltare” sökes till ungdomssektionen
kontakta Anders Fredlund
Medhjälpare till klubbmästeriet sökes kontakta Eyvor Gullmarstam
Frivilliga enligt upprop i På Läns
NSS 90-årsfirande. Styrelsen efterlyser medlemmar eller andra personer som
kan bidra/berätta/skriva om NSS historia
för att ha material till en jubileumsskrift.
Den 24. april är det ”seglar-pub” samtal om de nya kappseglingsreglerna mm.
Den 26. aug. är ”bortförklaringskväll”
Onsdagsseglingarna startar återigen den första ut är den 27 maj. Information
kommer att finnas på hemsidan och som anslag på klubbhuset.
Ungdomssektionen anordnar en ”rosa dag” jollesegling för tjejer 8-12 år den 9.

maj.
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Mötet avslutades och ordförande, Hans Ahlqvist, tackade för
uppmärksamheten.

Manfred Meier, sekreterare
Justeras

Reijo Lustig

Stefan Lind

