Protokoll Årsmöte NSS 2021

Inledning
Under rådande omständigheter med restriktioner från myndigheter om hur många som får träffas på
samma gång. För att minska risken för smittspridning av sjukdomen covid-19, har styrelsen för NSS
likt förra året beslutat att skjuta upp årsmötet.
Efter kontakt med myndigheterna ser styrelsen återigen ingen ljusning i sikte innan sommaren.
Därför har styrelsen beslutat att genomföra ett alternativt årsmöte 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 4 beslut avklarade för att kunna fortsätta som förening.
1.
2.
3.
4.

Godkännande av balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2020
Godkännande om styrelsens ansvarsfrihet. Se revisionsberättelsen.
Godkännande av vinteruppläggningsavgifter på Karlsro.
Val av ledamot till Valberedningen

En motion har inkommit till det tidigare årsmötet. Styrelsen föreslår att den åter igen flyttas fram till
NSS höstmöte.
Följande process är föreslagen för att genomföra det alternativa årsmötet 2021:
1. Du som medlem läser igenom nedanstående handlingar som finns på NSS hemsida;
(handlingarna finns bifogade i brev till de medlemmar som saknar E-post)
a. Balans- och resultaträkning för 2020.
b. Revisionsberättelse.
c. Styrelsens förslag (proposition) om oförändrade avgifter för
vinteruppläggningsplatsen på Karlsro.
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 2021-xx-xx.
4. Styrelsen förbereder ett föreslaget protokoll där beslut redovisas som tagna av årsmötet och
publicerar det på hemsidan märkt ”förslag till årsmötesprotokoll 2021”.
5. Två veckor efter att protokollet är publicerat så ses detta som godkänt om inga ytterligare
kommentarer gällande protokollet inkommit innan dess.
6. Slutgiltigt protokoll publiceras på hemsida samt e-postas.
Med Vänlig Hälsning
Styrelsen för Norrtälje Segelsällskap
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Vid ordinarie årsmöte (som normalt hålls i mars) skall följande ärenden enligt stadgarna behandlas
och protokollföras:












Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Justering av röstlängd Fastställande av föredragningslista
Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Ev beslut om tilldelning av utmärkelser
Ev utdelning av utmärkelser
Avtackningar
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

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

Årsmötets öppnande
Val av sekreterare för mötet
Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt
Val av två protokolljusterare
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets- och
räkenskapsåret 2020.
6. Fastställande av
a. balans- och resultaträkning.
b. Styrelsens ansvarsbefriande
c. Avgifter för Karlsro
d. Val av ledamot i Valberedningen.
7. Mötets avslutning
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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. Revisorernas berättelse
Berättelsen finns upplagd på NSS hemsida. Revisorerna tillstyrker att årsmötet fastställer
resultat och balansräkningen samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
6. Fastställande av
a) Mötet fastställde balans och resultaträkningen för 2020.
b) Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret och räkenskapsåret 2020.
c) Mötet fastställde att avgifter för Karlsro skall vara oförändrade kommande vinter.
d) Till ledamot i NSS Valberedning valdes Anders Sjögren
7. Avslutning.
Mötet förklarades avslutat

______________________

____________________

Ulf Grape

Mattias Jones

Ordförande

Sekreterare

______________________

____________________

Rainer Andersson

Jonas Rosengren

Revisor

Revisor
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