Brfrvikens Segelsiillskap
Norrkiiping
Protokoll frin Hiistmiite den 30 november 2010
1.

Miitets iippnande
27 st, viilkomna och forklarademdtet 6ppnat.
B6rje Svenssonhiilsadealla n?irvarande,

2.

Val av ordftirande ftir miitet
Till ordlorandeftir m0tet valdesB6rje Svensson

3.

Val av sekreterare ftir miitet
Till sekreterarelor mdtet valdesPer-Olof Rudeniis

4.

Miitets utlysande
HcistmotetansflgsvederbOrligenutlyst via utskick (brev respektivee-post)

5.

Faststiillandeav dagordning
Fdrslagettill dagordningfaststtilldes.

6.

Val av justeringsmiin tillika riistrflknare ftir miitet
Tage Aberg och Bjdrn Bj6rkman utsflgstill justeringsmiinoch rcisffiiknare.

7.

Rapporter frin sektionerna
o N?irvarandesektionsordftirande,ordlorande och sekreterareredogjorde kortfattat for vad
som hant inom sektionernaoch vad som planerasft)r niista6r'
o Information om vad som hiint under iret framgir ocksfl av senasteGlimtblad som
skickadesut samtidigt med kallelsentill Hdstmdtet.
o Verksamhetsplanen
for hr 201I bifogas.

8.

Fiirstag tilt avgifter ftir 2011 och siisong20ll/2012
o Styrelsensforslag redovisadesav kassdrenStefanNystrdm.
o Sammanstiillningav avgifternaunder hr 201I bifogas.

9.

Fiirslag till budget20ll
.
av kassdrenStefanNystrom.
Styrelsensbudgetlorslagftir 61201 I presenterades
.
Budgetftirslagetbifogas.
o Anm. Om vi flr tag i nflgra fler medlemmar,som kan se till klubblokalen en g&ngi
veckan under nigra veckor, si kan uthyrningen av klubblokalen fortstitta och diirmed
forbiittra resultatet.Om inte, si behovermedlemsavgiften2012 6ka med ca 200 kr.

10.

Faststiillandeav verksamhetsplan,avgifter och budget ftir kommande verksamhetsir.
lor 201l, avgifterlor 20l1och budgetenfor 2011 faststiilldes.
Foreslagenverksamhetsplan

I l.

Val av styrelseoch andra funktioniirer ftir det kommande verksamhetsflret(flren).
H0stm0tetvalde ft ljande funktioniirer:
. Ordforande:B0rje Svensson(omval)
r Sektionsordforandefor Snedsktir:Egil Cederborg(omval)
o Sektionsordforandeftir Fastighet:Claes Rehnvall (omval)
o Sektionsordftirandefbr Kappsegling:Olle Tjernberg (nyval)
. Revisorer:Kalle Keldusild (omval), Bengt Anzdn (omval), Karin Hjelm (nyval)
o Revisorsuppleant:Torsten Larsson(omval)
o Sammankallandeftir Valberedningen:Piiivi Johansson(omval)
Komplett uppdaterad lista p6 funktiontirer bifogas.

Brivikens Segelsiillskap

Norrkiiping
12. Ovriga frigor
l2.l

13.

Eventuellt samgflendemellan NSK och BSS
o Klubbarna BSS, NSK och BKK har gemensamtliimnat ett yftrandetill kommunen
ang6ende
den framtida byggnationenpi Lindd och meddelatsina krav.
o Ett samgiendemellan NSK och BSS har diskuteratsi styrelsernafor respektive
klubb och
inte avvisats,men vidare diskussionbehovsoch att hora medlemmarnasmening.
o Juridiska,organisationstekniska
och finansiellaproblem miste i si fall granskasoch l6sas.
o Vi miste forvissa oss om att eventuellldsning gdr att klubben/klubbarnaiir allmiinna
ideella
floreningar,si att vi kan fttrbli skattebefriade.
o Att bygga nyft gemensamtklubbhus kommer att bli for dyrt ftir klubbarna, men en
utbyggnadav NSK's lokal vore kanskeen losning.NSS och SXK iir ocks6intresseradeav
att hyra in sig.
o Olika synpunkterlamnadesav mOtesdeltagarna.
Beslut:
t
Majoriteten av mdtesdeltagarna
motsattasig inte fortsattadiskussionermed NSK.
Miitets avslutande
Ordftiranden tackade de niirvarande lor visat intresseoch forklarade H6stm6tet flor avslutat.

Bilagor:
r Verksamhetsplanfor 201 I
o Avgifter 20l l
. Budget20ll
r Funktioniirsftirtecknine201 I

ldA,Q+alir,ffi
Per-Olof Rudeniis
Sekreterarevid H0stm6tet
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