Norrtälje
Segelsällskap
Protokoll
Mötestyp

2010-11-17

Kvisthamraskolans matsal

19.00

Höstmöte 2010

Sammankallande

Styrelsen

Typ av möte

Allmänt möte

Ordförande

Hans Ahlqvist

Sekreterare

Manfred Meier

Justerare

Mona Ljunggren och Bertil Otterman

Deltagare

53 personer

Föredragningslista
1

Mötets öppnande
Ordföranden, Hans Ahlqvist, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Ungdomsstipendier delades ut till: Natalie Dahlbom och Lukas Dahlstedt (vardera 1000 kr).
Seglarpriset (ett vandringspris) delades i år ut till Hasse och Mia Favre.

2

Fråga om mötets utlysande
Mötet fann att mötet utlysts stadgeenligt.

3

Justering av röstlängd

Beslut

Listan med deltagarnas namnteckning godkändes som röstlängd (bilaga 1).

4

Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Beslut

Mona Ljunggren och Bertil Otterman valdes till protokolljusterare.

5

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Föredragningslistan godkändes.
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6

Val av styrelse från och med 1 januari 2010

Förslag

Beslut

För en mandatperiod på 2 år väljs:

Valberedningens förslag:

Vice Ordförande

Eyvor Gullmarstam (nyval)

Sekreterare

Mona Ljunggren (nyval)

Kassör

Stevan Sulja (omval)

Motorbåtsektionens ordförande

Anders Eriksson (nyval)

Segelbåtsektionens ordförande

Patrik Lindquist (omval)

Varvschef

Mikael Glimsjö är ansvarig men får hjälp av en
arbetsgrupp framför allt under vinterhalvåret
för att förbättra arbetsprocesser och
instruktioner. Medhjälpare: Inga-Britt
Jacobsson, Claes Planthaber, Anders Skalin,
Ulv Tigerstedt

Klubbmästare (mandatperiod 1 år)

Inger Johansson (fyllnadsval)

Valberedningens förslag godkändes

7

Val av övriga funktionärer från och med 1 januari 2011

Förslag

Se bilaga 2

Beslut

Valberedningens förslag godkändes

8

Val av två revisorer och en revisorssuppleant för räkenskaps- och
verksamhetsåret 2010

Förslag

Ola Fastén och Johnny Öhgren som ordinarie, Stefan Linder som suppleant

Beslut

Valberedningens förslag godkändes

9

Val av valberedning, bestående av ordförande och 2 ledamöter fram till
höstmötet 2010

Förslag

Eva Skalin, Bertil Otterman och Manfred Meier (sammankallande)

Beslut

Valberedningens förslag godkändes

10

Fastställande av kalendarium för 2011 (bilaga 3)

Beslut

Förslaget till kalendarium för 2011 godkändes

11

Behandling av motioner
Två motioner hade inkommit. (bilaga 4)

Beslut
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Behandling av styrelseförslag (bilaga 5)
Nybyggnation av Östra bryggan på Flaten.

Förslag

Ordförande presenterade det reviderade förslaget som går ut på att kostnaden för att
återställa den Östra bryggan kommer att hamna på ca 100 000 kr. Det förutsätter att
medlemmarna bidrar med eget arbete.

Beslut

Mötet godkände det reviderade förslaget för återuppbyggnaden av den Östra bryggan på
Flaten.

13

Fastställande av avgifter enligt stadgarnas § 6 och budget för 2011 (bil 6)

Förslag

Styrelsen föreslår ingen höjning av avgifterna för 2011.
Klubbhusbryggan

Beslut

Mötet godkände styrelsens förslag

14

Information från styrelsen

Höjning med 200 kr/plats (enligt ÅM 2010)

NSS är en ideell förening!

•
•

Vi gör arbeten tillsammans, till självkostnadspris.

Styrelsen efterlyser ett större engagemang från medlemmarna både för styrelsearbetet och för övriga arbeten
inom NSS.

Lägesrapport nybyggnadsprojekt

•

Uppläggningsplats: Marken på det tilltänkta området är för dålig och det skulle bli för dyrt att stabilisera marken
för båttransporter. Projektet har stannat av i väntan på alternativ uppläggningsplats.

•

Klubbhus: NSS har överklagat länsstyrelsens beslut om avslag för nytt klubbhus till kammarrätten.

Master ska märkas med namn och telefon. Masterna ska tas bort på sommaren!
Behovet av parkeringsplatser på sommaren är stort!

Båtägarens ansvar vid torrsättning/sjösättning
Det poängteras att det är båtägaren som har ansvar för båtens torr- eller sjösättning och anvisar var lyftbanden ska
sättas!

•
•
•

Markeringar på båten var skall lyftet ske!
Vagn/vagga skall vara iordningställda innan båten ställs på plats!
Inga bilar på hamnplan! Den Blåa vagnen behöver manöverutrymme!

Bryggplatser

•
•
•

Förtöjningskrav: Se över förtöjningstampar, använd gummidämpare! Grundregel: förtöj alltid för storm!!!
Ej fri andrahandsuthyrning: kontakta kansliet och högst två säsonger får man hyra ut båtplatsen.
Ansvar för bryggbevakning – ligger på den som har förstahandskontraktet!

Träff med kommunalrådet:
Kommunstyrelsens ordförande var med på ett styrelsemöte (2010:08) och informerades om NSS:s verksamhet och
vår vision för framtiden.

Flyttning av båtar – utslag i tingsrätten:
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Tingsrätten biföll NSS och båten kommer att avhysas den 1 december 2010.
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Bildkväll 24 november i klubbhuset
Säkerhetsbesiktning av gasol i vår:
En lista kommer att sättas upp i klubbhuset för dem som vill ha besiktning av sina gasolanläggningar i båten.
Anmäl aktuella e-postadresser till kansliet!
Bidra gärna till hemsidan! Foto eller text
Webbkameran har reparerats och kommer att monteras på stolpen snarast möjligt.
Uppfräschning av navigationskunskaper, intresserade kan ta kontakt med infosektionen
Kurs för att ta kustskepparexamen?
Ett tiotal medlemmar på mötet visade sitt intresse för ett sådant arrangemang. Infosektionen kommer att handlägga
uppslaget. Information kommer på hemsidan.
Miljöombud: fortfarande vakant
Flatenbåten är till salu. Båt med motor (25hk) säljs för ca 7 000 kr

Synpunkter från höstmötet:
Att dela ut arvode till styrelsemedlemmar för att höja intresset för styrelsearbete. F.n. arbetar styrelsemedlemmarna
helt ideellt och får inget arvode. Om denna praxis skall ändras bör förslag skickas in som en motion till nästa
medlemsmöte.
Ett obligatoriskt informationsmöte eller –blad för nya medlemmar för att berätta om den praxis som gäller i NSS.
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Mötets avslutande:

Sekreterare: Manfred Meier

Justerare: Mona Ljunggren
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