Bråvikens Segelsällskap
Norrköping
Protokoll från Höstmöte den 22 november 2011

1.

Mötets öppnande
P-O Rudenäs hälsade alla närvarande,2l st, välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Val av ordfbrande lör mötet

Till ordförande för mötet valdes Bengt Anzön

3.

Val av sekreterare för mötet

4.

Mötets utlysande
Höstnötet ansågs vederbörligen utlyst via utskick @rev respektive e-post)

5.

Till sekreterare fbr mötet valdes Per0lof Rudenäs

Faststållande av dagordning
till dagordning fastställdes.

Förslaget

6.

Val av justeringsmån tillika röstrlknare för mötet
Tage Åberg och Björn Björkman utsågs till justeringsmän och rösffilnare.

7.

Rapporterfrån sektionerna

o

o
o
8,

Förslag till avgifter Iör2012 och såsong
o Styrelsens fönlag redovisades.

o
r
9.
10.

Närvarande sektionsordfbrande, ordftirande och sekreterare 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 som
skickades ut samtidigt med kallelsen till Höstnötet.
Verksamhetsplanen för ar 2012 bifogas.

20l2n0l3

Sammanstållning av avgifterna under är 2AQ bifogas.

Anm. Uthyrningen av klubblokalen kommer att fortsätta under under 2012, men frr vi
svårigheter med att få fiam tillsynsmän kommer vi att behöva höja medlemsavgiften med
uppskattningsvis 100 la år 2013.

till budget 2012
Styrelsens budgetförslag för år 2012 presenterades av kassören Stefan Nyström.

Förslag

.
.

Budgetförslagetbifogas.

Faststållande ov verksamhetsplan, avgifter och budget för kommande verksamhetsår.
Föreslagen verksamhetsplan för Z}lZ,avgifrer

11.

för20l2 och budgeten frr2012 fastställdes'

Val av styrelse och andra funktionårer för det kommande verksamhetsårct(åren).
Höstnötet valde följande funktionärer:

o
r
e
r
o
r
o

Kassör: Stefan Nyström (omval)
Sekreterare: P-O Rudenäs (omval)
Seltrionsordförande för Varv: Daniel Johansson (omval)
Sektionsordförande för Junior: Per Klinga (omval)
Revisorer: Kalle Keldusild (omval), Bengt Anzön (omval), Karin Hjelm (omval)
Revisorsuppleant Thomas Ericsson (nyval)
Sammankallande för Valberedningen: Päivi Johansson (omvaD

Komplett uppdaterad lista på funktionärer bifogas.
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12.

Lindöhamnensframtid
Byggnation (Claes Rehnvall redovisade följande)

r

Inte mycket har hänt. 3 områden skall bebyggas. Anbud har begärts in för två områden
men inte fOr området närmast hamnen.
Båtklubbarnas inställning är att vi skall bygga ut NSK's klubbhus, men att kommunen
verkar mer infiesserad av ett "s@byggeo'n som vi befarar blir alltför @ att hyra.
Bryggor ( Daniel Johansson redovisade öljande):
Vid vår enkät visades ett relativt stort intesse för egen brygga.
KommuJren har nu svängt och säger nu att kommunen skall hålla med brygga och att vi
skall hyra den av dom. Kostnadema är dock oklara. Vi ser gärna att den nya bryggan
flyttas något österut. Bryggan hamnar ö närmare det "nya" klubbhuset.
Kommunen skall ha ett beslutsmöte den 6 december. Hitintills har deras intention varit att
bryggan skall vara på plats våren 2012.

o
o
r
r

f3.
f3.1

Övriga frågor
Sammanslagning av SBU och SSF

o

o

Leif Widlund, vår representant i öBF, redovisade Ögf 's rynpunkter på en
sammanslagning. ÖBf 's styrelse är inte intresserade av en silffnanslagning av flera skäI.
Ett stort skål är att många motorbåtsklubbar i så fall kommer att lämna SBU på grund av
avgiftshöjningen.
Vid möte i Motala redovisade BSS representantern Stefan Nystöm och P-O Rudenäs, ett
svagt positivt intresse ftlr en sammanslagning.

13.2

Uppvärmning av klubblokelen
o Göran Kull frreslog att klubblokalen skulle värmas upp med en luftvännepump och att

r

investeringskosftaderna skulle vara avslaivna på två år, långt innan byggnaden måste rivas.
Selreteraren tar upp frågan på kommande styrelsemöte.

13.3 Uthyrning

o

o
r

av klubbhuset

Göran Kull föreslog att klubben skulle hyra ut lokalerna till någon firma. Kansliet skulle
kunna flyttas upp på övervåningen. Firman skulle sedan åläggas as hålla lokalerna i skick.
För att inte bli drabbade av momsredovisning skulle man kunna införa någon form av utbyte
av tjänster.
Sekreteraren tar upp frfuan på kommande styrelsemöte.

13. Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande

fO,r

visat intresse och förklarade Höstnötet för avslutat.
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Bllegor:

o
o
o
r

Vertsamhctsplan för 2012

Avgifter2012
Budget2012
Funktionärsförtoctning 2012

M
Sekreerare vid Höstnötet

Justeras:
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