Norrtälje segelsällskap
Protokoll höstmöte
Tisdagen den 2013-11-12 i Kvisthamraskolan
Ordförande: Hans Ahlqvist
Sekreterare: Mona Ljunggren
Deltagare enligt bifogad förteckning (bilaga 1a och 1b)
1. Mötets öppnande
Hans hälsade alla välkomna, presenterade styrelsen och förklarade höstmötet öppnat.

2. Fråga om mötets utlysande
Annons var införd i NT den 31/10, och medlemmarna fick ”På Läns” i brevlådan
samma datum. Deltagarna förklarade mötet utlyst i laga ordning.

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

4. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
Anders Skalin och Per Hall valdes till justerare.

5. Fastställande av föredragningslista
Den föreslagna föredragningslistan godkändes.

6. Val av styrelse från och med 1 januari 2014
För en mandatperiod på två år valdes:
Tomas Kerttu, ordförande, nyval
Maria Jansson, klubbmästare, nyval
Lars Ståhle, Info- och utbsektionens ordförande, omval
Mats Axelsson, hamnsektionens ordförande, omval
Peter Hammar, fastighetschef, omval
Magnus Eriksson, ungdomssektionens ordförande, omval
För en mandatperiod på ett år valdes:
Stefan Melander, segelbåtssektionens ordförande, nyval
Per Hall föreslog att Hans Ahlqvist ska väljas till hedersordförande i föreningen. Ett
enhälligt möte biföll detta förslag.

7. Val av övriga funktionärer från och med 1 januari 2014
Föreslagna funktionärer, enligt bilaga 2, valdes på en mandatperiod av ett år.

8. Val av två revisorer och en suppleant för räkenskaps- och verksamhetsåret
2014
Ola Fastén och Stevan Sulja valdes till revisorer, Stefan Linder valdes till
revisorssuppleant.

9. Val av valberedning, ordförande och två ledamöter, för tiden fram till
höstmötet 2014
Eva Skalin valdes som ordförande. Bertil Otterman och Patrik Lindqvist valdes som
ledamöter.

10.Fastställande av kalendarium
Det föreslagna kalendariet fastställdes (bilaga 3).

11. Behandling av inkomna motioner
Inga inkomna motioner fanns att behandla. En motion, som inkommit för sent,
hänsköts till årsmötet.

12. Fastställande av avgifter och budget för 2014(bilaga 4 och 5v2)
Efter att Hans redovisat läget för klubbhusbygget fastställde mötet de föreslagna
avgifterna och den föreslagna budgeten.

13. Behandling av styrelseförslag
Inga styrelseförslag fanns att behandla.

14. Information från styrelsen
Styrelsen, genom Hans, informerade medlemmarna enligt bilaga 6. Han tryckte
speciellt på betalningsmoralen bland föreningens medlemmar och vikten av att ta
ansvar för bevakning och arbetsplikt.
Lars anmälde att infosektionen behöver nya krafter för att jobba med hemsidan.

15. Mötets avslutande
Hans tackade alla närvarande för visat intresse, avslutade mötet och överlämnade
ordförandeklubban till Tomas.
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