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Alternativt Höstmöte NSS 2020

Inledning
På grund av fortsatt rådande omständigheter med restriktioner från myndigheter om hur många som
får träffas på samma gång har styrelsen för NSS beslutat att även höstmötet skall genomföras via s.k.
Silent consent (tyst medgivande). Detta efter kontakt med myndigheterna som fortsatt inte ser någon
ljusning i sikte innan vintern.
Därför har alltså styrelsen beslutat att genomföra ett alternativt höstmöte på ett sätt som inte innebär
någon fysisk kontakt och därför heller ingen risk för smittspridning men med behållning av
demokratin i beslutstagandet.
NSS behöver få följande beslut avklarade;







Fastställande av avgifter enligt § 6 budget för 2021
Val av styrelse f r o m 1 januari nästkommande år
Val av övriga funktionärer f r o m 1. januari nästkommande år
Val av två revisorer och en revisorssuppleant för nästkommande räkenskaps/verksamhetsår
Val av valberedning, ordförande och två ledamöter, för tiden fram till nästa höstmöte
Behandling av i rätt tid inkomna motioner

En motion inkom till årsmötet 2020. Styrelsen föreslår att den flyttas fram till NSS årsmöte 2021.
Följande process är föreslagen för att genomföra det alternativa höstmötet 2020:
1. Du som medlem läser igenom nedanstående handlingar som finns även på NSS hemsida;
(handlingarna finns bifogade i brev till de medlemmar som saknar E-post)
a. Förslag till budget för 2021.
b. Styrelsens förslag till protokoll för höstmötet 2020.
2. Om du som medlem har synpunkter eller frågor om något av de föreslagna besluten så e-posta
dessa till kansli@norrtaljess.se alternativt skicka ett brev till Norrtälje Segelsällskap, Box
133, 76122 Norrtälje.
3. Eventuella inkomna synpunkter eller frågor kommer att besvaras av styrelsen, publiceras på
hemsidan samt e-postas ut. Slutdatum för kommentarer är 2020-12-02.
4. Styrelsen har förberett ett föreslaget protokoll (se nedan) där beslut redovisas som tagna av
höstmötet och publicerar det på hemsidan märkt ”förslag till Höstmötesprotokoll 2020”.
5. Två veckor efter att protokollet är publicerat så ses detta som godkänt om inga ytterligare
kommentarer gällande beslut i protokollet inkommit innan dess.
6. Slutgiltigt protokoll publiceras på hemsida samt e-postas.
Med Vänlig Hälsning, Norrtälje Segelsällskaps styrelse
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Alternativt Höstmöte NSS 2020

Vid ordinarie Höstmöte skall följande ärenden enligt stadgarna §8.4 behandlas och protokollföras:











Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Justering av röstlängd
Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Fastställande av föredragningslista
Fastställande av avgifter enligt § 6 och budget för nästkommande år
Val av styrelse f r o m 1. januari nästkommande år
Val av övriga funktionärer f r o m 1. januari nästkommande år
Val av två revisorer och en revisorssuppleant för nästkommande räkenskaps/verksamhetsår
Val av valberedning, ordförande och två ledamöter, för tiden fram till nästa höstmöte.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

Dagordning för alternativt ”passivt” höstmöte pga. Covid -19
1.
2.
3.
4.
5.

Höstmötets öppnande
Val av sekreterare för mötet
Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt
Val av två protokolljusterare
Fastställande av avgifter enligt § 6 och budget för 2021
a. Inträdesavgifter
b. Medlemsavgifter
c. Arbetsavgifter
d. Arvoden
e. Avgifter för jollebrygga
f. Serviceavgifter bojplats
g. Sjösättnings/upptagningsavgifter
h. Bryggavgifter för sommarperiod
i. Budget för 2021
6. Val av styrelse f r o m 1 januari nästkommande år
7. Val av övriga funktionärer f r o m 1 januari nästkommande år
8. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för nästkommande räkenskaps/verksamhetsår
9. Val av valberedning, ordförande och två ledamöter, för tiden fram till nästa höstmöte
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan samt i rätt tid inkomna motioner
11. Mötets avslutning
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Protokoll Höstmöte NSS 2020

Det formellt hållna mötet;
1. Mötet öppnas
Mötet förklarades öppnat
2. Val av sekreterare för mötet
NSS ordinarie sekreterare Mattias Jones utsågs till att föra protokoll
3. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt
Utlysning har skett enligt inledningen ovan
4. Val av två protokolljusterare
Föreningens revisorer utsågs till att justera protokollet
5. Fastställande av
a) Inträdesavgifter
Mötet fastställde att inträdesavgiften skall vara oförändrad.
b) Medlemsavgifter
Mötet fastställde att medlemsavgiften skall vara oförändrad.
c) Arbetsavgifter
Mötet fastställde att arbetsavgiften skall vara oförändrad.
d) Arvoden
Mötet fastställde att arvoden skall vara oförändrade.
e) Avgifter för jollebrygga
Mötet fastställde att avgiften för jollebrygga skall vara oförändrad.
f) Serviceavgifter bojplats
Mötet fastställde att serviceavgifter bojplats skall vara oförändrad.
g) Sjösättnings/upptagningsavgifter
Mötet fastställde att sjösättnings/upptagningsavgifter skall vara oförändrade.
h) Bryggavgifter för sommarperiod
Mötet fastställde att bryggavgifter för sommarperiod skall vara oförändrade.
i) Budget för 2021
Styrelsens förslag till budget för 2021 har redovisats via bifogad bilaga som kassören
Anders Björkholm tagit fram tillsammans med styrelsen. Föreslagen budget
fastställdes av mötet. (se bilaga)
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6. Valberedningens förslag av styrelse för två år, från och med 1 januari 2021
Vice ordförande
Kassör
Segling
Varv
Motorbåt

Eyvor Gullmarstam - Valdes av mötet
Jonas Rosengren - Valdes av mötet
Staffan Trotzig - Valdes av mötet
Anders Eriksson - Valdes av mötet
Per Svensson - Valdes av mötet

Övriga styrelseledamöter valdes 2019 och sitter kvar 2021:

7. Val av övriga funktionärer f r o m 1. januari nästkommande år
Val av funktionärer till de olika sektionerna utfördes inte. Mötet beslutade likt
höstmötet 2019 att ordförande för varje sektion utser sina egna funktionärer.
8. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för nästkommande räkenskaps/
verksamhetsår.
De av valberedningen föreslagna revisorerna Stefan Linder och Anders Björkholm
valdes av mötet. Till revisorssuppleant valdes Eva Skalin.
9. Val av valberedning, ordförande och två ledamöter, för tiden fram till nästa höstmöte.
Val av valberedning, ordförande och två ledamöter, för tiden fram till nästa höstmöte. Hans
Ahlqvist valdes till ordförande. Styrelsen ges i uppdrag av Höstmötet att senast vid årsmötet
2021 i samverkan med valberedningens ordförande utse två ytterligare ledamöter.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan samt i rätt tid inkomna
motioner.
Styrelsens förslag till verksamhetsplan godkändes med tillägget ” styrelsen ges i uppdrag att
senast 1 februari 2021 tillkännage planerade sjösättningsdagar”.
Inga inkomna motioner att behandla.
11. Mötets avslutning - Mötet förklarades avslutat
______________________

____________________

Ulf Grape

Mattias Jones

Ordförande

Sekreterare

______________________

____________________

Rainer Andersson

Jonas Rosengren

Revisor

Revisor

