Bråvikens Segelsällskap
Norrköping
Protokoll från Höstmöte den 28 november 2017
1.

Mötets öppnande
Daniel Johansson hälsade alla närvarande, 30st, 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
Björn Björkman och Tage Åberg 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 2018 redovisades kortfattat.

8.

Förslag till avgifter för 2018
 Styrelsens förslag redovisades av kassören Stefan Nyström.

9.

Förslag till budget 2018
Styrelsens budgetförslag för år 2018 presenterades av kassören Stefan Nyström.

10.

Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för kommande verksamhetsår.
 Föreslagen verksamhetsplan för 2018, avgifter för 2018 och budgeten för 2018 fastställdes.
 Fastställd verksamhetsplan för 2018, fastställda avgifter för 2018 och fastställd budget för
2018 bifogas.

11.

Val av styrelse och andra funktionärer för det kommande verksamhetsåret(åren).
Höstmötet valde följande funktionärer:
 Sekreterare: P-O Rudenäs (omval 2år)
 Skattmästare: Stefan Nyström (omval 2år)
 Ordförande för Varvsektionen: Stefan Bräutigam (omval 2år)
 Ordförande för Juniorsektionen: Claes Pettersson (nyval 2år)
 Ordförande för Fastighetssektionen: Pelle Klinga (nyval 1år)
 Revisorer: Bengt Anzén (omval), Malin Bodén (nyval 1år), Börje Svensson (omval 1år)
 Revisorsuppleant: Thomas Ericsson (omval 1år)
 Valberedningen: Päivi Johansson, sammankallande (omval 1år), Wilhelm Meinhardt
(omval 1år), Staffan Haapaniemi (omval 1år).
Komplett uppdaterad lista på funktionärer bifogas.
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12.

Lindös framtid
Ordföranden Daniel Johansson lämnade följande redogörelse
 NSK´s område har naggats i kanten genom fastställd detaljplan. Byggnation av vägar och
hus inom det fastställda planområdet beräknas påbörjas 2018
 Kommunen har anlitat en konsult som ska samråda med båtklubbarna om framtiden men
denne har ännu inte hört av sig.
 Ångbåtsbryggan skall rivas.
 Kvistbryggan ska bytas ut och södra piren ska restaureras. Den nuvarande Kvistbryggan kan
eventuellt komma att flyttas till Herstaberg.
 Stenar från piren har rasat ut. Alla uppmanas att hålla sig i mitten vid passage in mellan
pirarna
 Pengar för muddring lär finnas men problemet är att ta hand om muddermassorna.
 Flera har stött på grund (förmodligen gamla brygg- och bojstenar) i hamnen och kan vi
markera var de ligger, så finns chans att de avlägsnas av kommunen i samband med andra
arbeten i hamnen.

13.

Övriga frågor

13.1

Extra förtjänsttecken
 Joakim Langner tilldelades ett förtjänsttecken i form av BSS standert för förstaplatsen i
årets Seapilot TwoStar.
 Dessutom fick Joakim boken ”Vinden är fri” av Bengt Jörnstedt för sitt bidrag till
Höstglimten.

14.

Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade Höstmötet för avslutat.
Bilagor:
 Verksamhetsplan för 2018
 Avgifter 2018
 Budget 2018
 Funktionärsförteckning 2018

Per-Olof Rudenäs
Sekreterare vid Höstmötet
Justeras:

Björn Björkman

Tage Åberg

