Bråvikens Segelsällskap
Norrköping
Protokoll från Höstmöte den 30 november 2015
1.

Mötets öppnande
Daniel Johansson hälsade alla närvarande, 20 st, välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Daniel Johansson

3.

Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Per-Olof Rudenäs

4.

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

5.

Fastställande av dagordning
Förslaget till dagordning fastställdes.

6.

Val av justeringsmän tillika rösträknare för mötet
Tage Åberg och Mats H Johansson utsågs till justeringsmän och rösträknare.

7.

Rapporter från sektionerna
 Närvarande sektionsordförande och representant för sektion redogjorde kortfattat för vad
som hänt inom sektionerna och vad som planeras för nästa år.
 Information om vad som hänt under året framgår också av senaste Glimtblad.
 Verksamhetsplanen för 2016 redovisades kortfattat.

8.

Förslag till avgifter för 2016
 Styrelsens förslag redovisades.

9.

Förslag till budget 20156
 Styrelsens budgetförslag för år 2016 presenterades av kassören Stefan Nyström.

10.

Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för kommande verksamhetsår.
 Föreslagen verksamhetsplan för 2016, avgifter för 2016 och budgeten för 2016 fastställdes.
 Fastställd verksamhetsplan för 2016, fastställda avgifter för 2016 och fastställd budget för
2016 bifogas.

11.

Val av styrelse och andra funktionärer för det kommande verksamhetsåret(åren).
Höstmötet valde följande funktionärer:
 Sekreterare: P-O Rudenäs (omval)
 Kassör: Stefan Nyström (omval)
 Ordförande för Varvsektionen: Stefan Bräutigam (omval)
 Ordförande för Junior- och Fastighetssektion: Pelle Klinga (omval)
 Revisorer: Bengt Anzén (omval), Karin Hjelm (omval), Mattias Redeborn (nyval)
 Revisorsuppleant: Thomas Ericsson (omval)
 Sammankallande för Valberedningen: Päivi Johansson (omval), Wilhelm Meinhardt
(omval), Staffan Haapaniemi (omval).
Komplett uppdaterad lista på funktionärer bifogas.
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12.

Lindös framtid
Ordföranden Daniel Johansson lämnade följande redogörelse
 Detaljplan för östra området har varit utställd och synpunkter skall lämnas senast idag, 30
november.
 BSS område berörs inte direkt men indirekt vid eventuell samlokalisering med NSK.
 NSK´s yta har blivit ännu mindre sedan föregående presentation av planen i
samrådshandlingen.
 Daniel gick igenom sina preliminära synpunkter, som kompletteras efter diskussion under
Höstmötet.
 Höstmötet godkände det framlagda förslaget angående synpunkter från BSS med
kompletteringar. Inlämnade synpunkter framgår av bilaga.
 Kommunen har fortfarande som målsättning att muddring av Lindöhamnen till ursprungligt
djup (2,5 m) ska kunna genomföras hösten/vintern 2016 (efter båtsäsongen).

13.

Övriga frågor

13.1

Infarten till Herstaberg
 Infarten mellan busshållplats och första bommen på varvsområdet är i ett bedrövligt skick.
 Enligt Stefan Bräutigam, så pågår förhandlingar mellan kommun och Alvarbåtar om vem
som är ansvarig för denna väg.

13.2

SM-seglingar 2016 på Lindöfjärden
Det blir inga SM-seglingar på Lindöfjärden nästa år. Anmälan till SSF har kommit in för sent.
Intressanta klassar måste nämligen anmälas flera år innan tävlingarna för att få en chans.

13.3

Hanna Klinga deltar i OS i Rio
 Pelle Klinga fick i uppdrag att till Hanna och hennes besättningskollega framföra BSS
gratulationer till OS-platsen samt lyckönskningar inför de kommande OS-seglingarna.
 Ett eventuellt stipendium till Hanna tas upp på ett kommande styrelsemöte.

14.

Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade Höstmötet för avslutat.
Bilagor:
 Verksamhetsplan för 2016
 Avgifter 2016
 Budget 2016
 Funktionärsförteckning 2016
 Synpunkter på detaljplan

Per-Olof Rudenäs
Per-Olof Rudenäs
Sekreterare vid Höstmötet
Justeras:

Tage Åberg
Tage Åberg

Mats Johansson
Mats Johansson

