Bråvikens Segelsällskap
Norrköping
Protokoll från Höstmöte den29 november 2012
l.

Mötets öppnande
Börje Svensson hälsade alla närvarande, 39 st, välkomna och ftirklarade mötet öppnat.

2.

Val av ordfiirande liir mötet

3.

Till ordftirande ör mötet valdes Börje
Val av sekreterare fiir mötet

Till

4.

Svensson

sekreterare for mötet valdes Per-Olof Rudeniis

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

5.

FaststäIlande av dagordning
Förslaget til I dagordning faststiilldes.

6.

Val av justeringsmän tilltka röstråknare liir mötet
Tage Äberg och Bjöm Björkman utsågs till justeringsmän och röstriiknare.

7.

Rapporter från sektionerna

o
o
o

8.
9.

Närvarande sektionsordförande och representant ftir sektion redogiorde kortfattat fiir vad
som hänt inom sektionerna och vad som planeras för nästa år.
Information om vad som hänt under året framgår också av senaste Glimtblad.
Faststiilld Verksamhetsplan ftir år 2013 bifogas.

till avgifter för 2013 och säsong 201312014
Styrelsens ftirslag redovisades.
Sammanstiillning av avgifterna under år 201 3 bifogas.

Förslag

o
r

Förslag titl budget 2013

r
o

Styrelsens budgetftirslag for år 20 I 3 presenterades av kassören Stefan Nyström.

Faststiilld budget fiir 2013 bifogas.

10.

Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget ftir kommande verksamhetsår.
Föreslagen verksamhetsplan ftjr 2013, avgifter fitr 201 3 och budgeten fttr 2013 faststalldes.

11.

Val av styrelse och andra funktionårer fiir det kommande verksamhetsåret(åren).
Höstmötet valde ftiljande funktionärer:
o Ordftirande: Daniel Johansson (nyval)
o Ordfiirande ftir Snedskåirssektionen: Roy Kannerstål (ryval)
o Ordftirande ftir Varvsektionen: Stefan Bräutigam (nyval)
e Ordftirande ftir Kappseglingssektionen: Olle ljernberg (omval)
o Revisorer: Kalle Keldusild (omval), Bengt Anzdn (omval), Karin Hjelm (omval)
o Revisorsuppleant: Thomas Ericsson (omval)
o Sammankallande ftir Valberedningen: Päivi Johansson (omval)

Komplett uppdaterad lista på funktionärer bifogas.

Bråvikens Segelsällskap

Norrköping
12.

Lindös fremtid

o

r

t

13.

D-bryggan
r Den nya bryggan med Y-bommar är nu på plats.
o Som tidigare hyr vi av kommunen, som äger bryggan.
r Grind till bryggan är ej beslutad. Kommunen vill dock inte ha någon grind.
r Det kommer inte att finnas några eluttag på bryggan
Sammanslagning med NSK?
r En arbetsgupp bestående av Claes Rehnvall, Jan Angner och Pelle Klinga samt
representanter från NSK har bildats ftir att utreda ftirutsättningama ftir ett eventuellt
samgående. Det ftirsta mötet har genomftirts i positiv anda.
o Erfarenhet från andra sammanslagningar efterlystes.
o Gruppen skall redovisa sitt utredningsftirslag under våren 2013 ftir respektive styrelse.
Beslut måste sedan tas vid ett allmänt möte.
Byggnader
. Båtklubbamas frrslag är att NSK's lokaler skall renoveras ftir klubbamas behov.
Dessutom finns behov av båthall, omklädningsrum med duschar samt verktygsbod.
r Kan det bli aktuellt med bebyggelse på vårt klubbhus nuvarande plats med tanke på
kommande havsnivåhöjningar?

Övriga frågor
Inga övriga frågor

t4. Mötets avslutande
Ordforanden tackade de närvarande ftir visat intresse och forklarade Höstmötet for avslutat.

Bilagor:

o
o
o
o

Verksamhetsplan fttr 2013

Avgifter 2013
Budget 2013

Funktionärsftirteckning 2013

Per-Olof Rudeniis
Sekreterare vid Höstmötet
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Tage Åberg

