Bråvikens Segelsällskap
Norrköping
Protokoll från Höstmöte den 11 november 2013
l.

Mötets öppnande
Daniel Johansson hälsade alla närvarande,28 st, välkomna och ltirklarade mötet öppnat.

2.
3.

Val av ordftirande ftir mötet
Till ordftirande fiir mötet valdes Daniel
Val av sekreterare ftir mötet

Till

4.

Johansson

sekreterare

fiir mötet valdes Per-Olof Rudenäs

Mötets utlysande
Höstmötet ansågs vederbörligen utlyst via utskick (brev respeklive e-post)

5.

Fastställande av dagordning
Förslaget

fastställdes.

6.

Val av justeringsmän tillika rösträknare ftir mötet
Tage Åberg och Björn Björkman utsågs till justeringsmän och rösträknare.

7.

Rapporter från sektionerna

.
o
.
8.
9.
10.

I

till dagordning

l.

Närvarande sektionsorditirande och representant ltir sektion redogiorde kortfattat ltir vad
som hänt inom sektionema och vad som planeras ftir nästa år.
Information om vad som hänt under året framgår också av senaste Glimtblad.
Verksamhetsplanen ftir 2014 redovisades kortfattat.

Förslag

r

Förslag

o

till avgifter ftr

2014

Styrelsens fiirslag redovisades.

till budget 2014

Styrelsens budgetftirslag for år 2014 presenterades av kassören Stefan Nyström.

Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget ftir kommande verksamhetsår.
Föreslagen verksamhetsplan ftir 2014, avgifter for 2014 och budgeten for 2014 fastställdes.

o
o

Fastställd verksamhetsplan fitr 2014, fastställda avgifter for 2014 och fastställd budget ftir
2014 bifogas.

Val av styrelse och andra funktionärer för det kommande verksamhetsåret(åren).
Höstmötet valde ftiljande funktionärer:
Kassör: Stefan Nyström (omval)
Sekreterare: P-O Rudenäs (omval)
Ordltirande for Varvsektionen: Stefan Bräutigam (omval)
Orditirande ftir Juniorsektionen: Per Klinga (omval)
Revisorer: Kalle Keldusild (omval), Bengt Anzdn (omval), Karin Hjelm (omval)
Revisorsuppleant: Thomas Ericsson (omval)
Sammankallande fiir Valberedningen: Päivi Johansson (omval), Wilhelm Meinhardt
(omval), Staffan Haapaniemi (omval).

o
o
.
o
r
r
o

Komplett uppdaterad lista på funktionärer bifogas.

Bråvikens Segelsällskap
Norrköping
12.

Lindös framtid
Ordftiranden Daniel Johansson redogjorde fiir innehållet i kommunens ftirslag till detaljplan fiir
Lindö och dess konsekvenser för BSS och NSK
r Den gemensamma ytan lor BSS och NSK blir något mindre än NSK's nuvarande yta.
o Ytan innehåller olika marktyper och vissa har byggnadsftirbud.
o BSS och NSK har gemensamt framfiirt sina krav på ytor och byggnader vid möte med
kommunen.
r Lokaler behövs ftir jollelorvaring och omklädninglokal med duschutrymmen.
. Någon lokal kan kanske placeras på den del av området där endast komplementbyggnad
tillåts enligt detaljplaneftirslaget.
r Möjligheter att sjösätta jollar behöver diskuteras vidare. Planområdet bör utökas så att
nuvarande sjösättningsramp nedanfiir kanotklubben kommer inom området.
o En ramp for sjösättning av jollar från trailer står på önskelistan.
o Hamnområdet innanftr pirarna ingår ej i detaljplanen.
e Beskrivningen av kommunens intema ftirdelning av ansvarsområden är luddig och behöver

r
o
.
13.

l3.l

ftrtydligas.
En arkitekt inom kommunen tittar över segelklubbarnas byggnader.
Det blir svårare att genomftira större seglingsengagemang då upp till 200 jollar samlas.
Vi har valt att inte samarbeta med Lindös villaflorening. Vi kommenterar i BSS remissvar
bara det som berör vår verksamhet.

Övriga frågor
Utbildning

r
r

14.

Inom Norrköpings Båtråd har NSS tagit upp frågan om utbildning. NSS har tagit på sig
samordningen men efterlyser en kontaktman från respeklive klubb.
Intresserad klubbmedlem kan höra av sig till sekreteraren P-O Rudenäs.

Mötets avslutande
Ordftiranden tackade de närvarande fiir visat intresse och fiirklarade Höstmötet for avslutat.

Bilagor:

.
o
o
o

Verksamhetsplan for 2014
Avgifter 2014
Budget 2014
Funktionärsitirteckning 2014

äd4klh'x*
Per-Olof Rudenäs
Sekreterare vid Höstmötet
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