Protokoll från Vårmöte den 28 mars 2019
1.

Mötets öppnande
BSS ordförande Daniel Johansson hälsade alla närvarande, 30 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
Vårmötet ansågs vederbörligen utlyst via utskick.

5.

Fastställande av dagordning
Förslaget till dagordning fastställdes.

6.

Val av justeringsmän tillika rösträknare för mötet
Tage Åberg och Börje Svensson utsågs till justeringsmän och rösträknare.

7.

Uppdatering av stadgarna
Styrelsens förslag till stadgeändringar presenterades och fastställdes. Fastställda stadgar
bifogas (utan gulmarkerade ändringar).

8.

Utdelning av förtjänsttecken

9.

Medlem

Förtjänsttecken

Stig Säfvenberg
Britt-Marie Säfvenberg
Carl Hellström
Stefan Bräutigam

Silvermärke
Silvermärke
Guldmärke
Standert

Närv.
Nej
Nej
Nej
Ja

Notering
Medlem i 25 år
Medlem i 25 år
Stora insatser inom Fastighet
Stora insatser inom Varv

Korta rapporter från sektionerna / Presentation av verksamhetsberättelse för 2018
Verksamhetsberättelsen hade skickats ut till e-postinnehavarna före mötet. Tillfälle till
frågor lämnades.
De olika sektionernas verksamheter år 2018 och lite om verksamhetsinriktningen 2019
redovisades kortfattat av Pelle Klinga (Fastighet), Claes Pettersson (Jolle ), Mats Lindberg
(Snedskär), Stefan Bräutigam (Varv) och Olle Tjernberg (Kappsegling). Se även bifogade
Verksamhetsberättelse.

10.

Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2018 samt förslag till
bokslutsdisposition
 Resultat- och balansräkningen redovisades av kassören Stefan Nyström. Se bifogade
dokument.

11.

Revisionsberättelse för 2018
Revisorernas revisionsberättelse tillstyrkte att styrelsen och ordföranden beviljades
ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen, som lästes upp av Bengt Anzén, bifogas protokollet.

12.

Ansvarsfrihet för 2018 års styrelse samt godkännande av resultat- och balansräkning
för verksamhetsåret 2018 samt förslaget till bokslutsdisposition
 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
 Mötet godkände resultat- och balansräkningen samt förslaget till bokslutsdisposition.

13.

Lindös Framtid
 Byggnadsarbeten påbörjas på området öster om NSK område där detaljplanen är
fastställd. Framkomligheten på Bråviksvägen kommer att vara begränsad p.g.a. VAarbeten samt anläggande av gång- och cykelväg på båtklubbssidan av gatan.
 För båtklubbsområdet finns det inget nytt att rapportera. Det har i stort sett inte hänt
något under senare tid trots att kommunen utsett en konsult i ärendet.
 Kommunens representant i Norrköpings Båtråd indikerade att det kan dröja upp till 5 år
innan det händer något inom BSS område.

14.

Båttoatömning samt VA och Latrinhantering på Snedskär
 Mats H Johansson presenterade sina utredningar och förutsättningar
 Tömning av Båttoaletter i Arkösund
 Utredning Kommunalt VA och ”Allt-i-ett Toa” i Snedskär
 Se bifogade dokument
 Det är nu upp till Snedskärsstyrelsen att föra diskussionen vidare kring lösningen för
sommaren 2019 samt vilken lösning som skall förordas för framtiden utifrån Mats
gedigna arbete.

15.

Övriga frågor

15.1

Funktionärer till Fastighetssektionen efterlyses
 Daniel Johansson efterlyste funktionärer till Fastighetssektionen efter avgående Pelle
Klinga och Carl Hellström

16.

Mötets avslutande
Mötesordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade Vårmötet för
avslutat.
Bilagor:
 Stadgar gällande från och med Vårmötet
 Verksamhetsberättelse för 2018
 Balansräkning 2018
 Resultaträkning 2018
 Revisionsberättelse 2018
 Tömning av Båttoaletter i Arkösund
 Utredning Kommunalt VA och ”Allt-i-ett Toa” i Snedskär

Sekreterare vid Vårmötet
Justeras:

Daniel Johansson

Börje Svensson

Tage Åberg

Mötesordförande

Justeringsman

Justeringsman

