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Styrelsen

Typ av möte

Allmänt möte

19.00
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matsal

Föredragningslista
1

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

2

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Mötet valde Hans Ahlqvist 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 66 röster. Listan med deltagarnas namnteckningar
godkändes som röstlängd. (bilaga 1)

5

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes utan justering.

6

Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Mötet valde Rainer Andersson och Anders Stålhammar till protokolljusterare.
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7

Styrelsens årsredovisning för 2009
• Ordföranden presenterade verksamhetsberättelsen för år 2009.

bilaga 2

• Kassören presenterade balans- och resultaträkningen för år 2009.
Inkomsterna ökade med ca 7% och utgifter med ca 14%. Sällskapets
bilaga 3
ekonomi är god trots att resultatet visar ett minus på 140 505 SEK.
Det negativa resultatet är mycket beroende på de kostnader som klubben
haft för renovering av klubbhuset på Flaten och inköp av bryggor till Grind.

8

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets- och
räkenskapsåret 2009
Revisorerna har granskat NSS:s balans- och resultaträkning för
räkenskapsåret 2009. De har inte funnit något att anmärka och föreslår
därför att mötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen.

bilaga 4

9

Fastställande av balans- och resultaträkning för år 2009

Beslut

Balans- och resultaträkning för år 2009 fastställdes.

10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhets- och räkenskapsåret
2009

Beslut

Mötet beviljade styrelsen ansvarfrihet för verksamhets- och räkenskapsåret 2009.

11

Utdelning av 2009 års förtjänstpokal
Anders Eriksson tilldelades år 2009 förtjänstpokal för:
”Att i stort sett på egen hand och med familjens stöd, gipsskivor, målarfärg, matta och annat
förvandlat ”gamla köket” på Flaten till ett toppenfint kanslirum och som dessutom under många år
förgyllt våra fester med DJ-musik.”

12

Avtackningar
Anders Fredlund, avtackades för sin tid som ansvarig för ungdomssektionen.

13

Propositioner från styrelsen
• Återuppbyggnad av östra bryggan på Flaten

Diskussion

Styrelsen har sedan höstmötet 2009 inte hunnit få fram en offert på en alternativ konstruktion för
den östra bryggan. En konstruktion som ser annorlunda ut än den tidigare kommer att kräva en
bygglovsansökan.
Skälen för en återuppbyggnad av bryggan med den tidigare konstruktionen med stenkista, är bl.a.
att få en brygga som även lämpar sig som lastkaj för de varor som transporteras till och från
klubbstugan samt att bygglovsansökan inte är nödvändigt. Efter en allmän diskussion om hur
återuppbyggnaden av den östra bryggan skall utföras, gjordes en omröstning för att ta ställning till
de två alternativ som finns i bilaga 5.

Beslut

Med 32 röster mot 12 beslöt mötet att välja alternativ
a) dvs att avvakta med bryggbygget till 2011 för att finna en billigare lösning för
återuppbyggnaden av den östra bryggan.
22 st avstod från att rösta
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14

Fastställande av vinteravgifter för vintern 2010-2011
Avgifter för vintern 2010/2011 förblir oförändrade.
• varvsavgiften är 40 kr/m2, + 300 kr om namnskylt saknas
• bryggavgiften 1200 kr/ säsong
• elkostnad tillkommer

Beslut

Mötet godkände avgifterna

15

Information från styrelsen

90-årsfirande

Jubileet kommer att firas den 20-22 augusti.

Smaragd SM 21-25 juli

Vid tävlingsdagarna kommer det att behövas tävlingsledare, funktionärer, motorbåtar/förare
och kranförare. Intresserade kan kontakta Hans Ahlqvist eller Patrick Lindqvist för information.
Under tiden mellan den 21 och 25 juli 2010 ombeds medlemmarna att lämna plats åt
tävlingsdeltagarna på Flaten.

Köp- och säljdag
17 april

Kl 11-15 kan klubbmedlemmarna sälja/köpa båtprylar.

Vinteruppläggnings
platsen

Medlemmarna bör vara bättre förberedda inför sjösättningen, lämpliga verktyg skall finnas till
hands när blå vagnen kommer.

Nykterhet till sjöss och Ordföranden påminde om de nya alkoholgränser som kommer att gälla vid framförande av
måttfullhet vid fester
båt. Han uppmanar även till måttfullhet vid festliga tillställningar och att de vuxna skall vara en
bra förebild för våra barn/ungdomar.
Bevakning

• Teckningslistan sitter uppe tom 7 april. Vaktplikt gäller de båtägare som har sin båt vid
klubbryggorna eller de som ligger vid boj i klubbhamnen.
• Fördelning av vaktpass sänds ut med matrikeln.
• Skriv i bevakningsliggaren!

Hemsidan
Kommande NSSevenemang

Sjösättningar

Ny båtmack med
latrintömning
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www.norrtaljess.se
Knytkalas till valborg (ring Peter Hammar för hämtning i Hummelviken)
Lucköppning den 1 maj (ring Peter Hammar för hämtning i Hummelviken)
Städdag i klubbhamnen och varvet den 19 april
21/4, 2/5, 16/5, 25/5 Förbered väl, minst 2 personer/båt PARKERA inte på
uppläggningsplatsen!
En ny gästhamn med sjömack och latrintömning håller på att uppföras intill Norrtäljeåns
mynning (ritningar kommer att läggas ut på hemsidan.)
Installera tömning av latrin via däckanslutning på era båtar! Medlemmarna uppmanas att
använda den kommande sjömacken så kommer den kanske att finnas kvar även i framtiden!
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Miljöombud sökes

Vakant

Lägesrapport:
uppläggningsområde

Vinteruppläggningsplatsen Björnö: projektet har f.n. gått i stå.

Lägesrapport:
nytt klubbhus

Ärendet ligger hos länsstyrelsen

Disciplin i hamnen

Parkera tät intill, endast en bil/familj. Ta hem soporna, inga bilbatterier eller oljedunkar skall
lämnas i hamnen/parkeringen!

Sekreterare: Manfred Meier

Justerare: Rainer Andersson
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