BRÅVIKENS sEGELsÄLLSKAP
NORRKOPING

Protokoll från Vårmöte den 18 mars 2013
Mötets öppnande
BSS ordftirande Daniel Johansson hälsade alla närvarande,26 sl, välkomna och ftirklarade
mötet öppnat.
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Val av ordftirande ftir mötet

Till ordftrande fiir mötet
3.

Val av sekreterare för mötet

Till
4.

valdes Daniel Johansson

sekreterare

ltir mötet

valdes Per-Olof Rudenäs

Mötets utlysande
Vårmötet ansågs vederbörligen utlyst via utskick.

5.

Fastställande av dagordning
Förslaget

6.

till dagordning

fastställdes.

Val av justeringsmän tillika rösträknare för mötet
Björn Björkman och Tage Åberg utsågs tilljusteringsmän och rösträknare.
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8.

Utdelning av ftirtjänsttecken
Medlem

Förtjänsttecken

Anders Malmgren
Agneta Redeborn

Bo Redeborn
Pelle Klinga

Silvermärke
Silvermärke
Silvermärke
Guldmärke

Catarina Haapaniemi
Claes Rehnvall

Standert
Standert

Närv.
Nej
Nej
Nej
Ja

Ja

Ia

Notering
Medlem i 25 år
Medlem i25 år
Medlem i25 år
Styrelseledamot i l0 år
Stora insatser inom BSS
Stora insatser inom BSS

Korta rapporter från sektionerna / Presentation av Verksamhetsberättelse for 2012
Verksamhetsberättelsen hade skickats ut till e-postinnehavarna lore mötet. Tillfiille till frågor
lämnades.
De olika sektionernas verksamheter är 2012 redovisades kortfattat av Claes Rehnvall
(Fastighet), Egil Cederborg (Snedskär), Daniel Johansson (Varv), Olle liernberg
(Kappsegling) och Pelle Klinga (Juniorsektionen).

9.

Resultat- och balansräkning ftir verksamhetsäret2012
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r

Resultat- och balansräkningen redovisades av kassören Stefan Nyström.
Vårmötet godkände "Resultat- och balansriikning fiir verksamhetsåret 2012
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10.

ll.

Revisionsberättelse för 2012
Revisorernas revisionsberättelse tillstyrkte att styrelsen och ordftiranden beviljades
ansvalsfrihet. Revisionsber'ättelsen, som lästes upp av Bengt Anzen, bifogas protokollet.

Ansvarsfrihet for 2012 års styrelse
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

12.

Övriga frågor

t2.t

Lindö (klubbhus, ev. samgående med NSK)

.
.

.
.
12.2

Kanotklubben BKK har lämnat samarbetet och vill köra själva.
Fönster och del av ytterpanel behöver ses över eftersom tidpunkten
osäker. Det kan dröja många år.

ör

utfl1'ttning är

Grind till nya Lindöbryggan

.
.
.

12.3

Claes lämnade information om hur långsamt kommunen agerar om den framtida
bebyggelsen på Lindö. lnga besked har erhållits och ingen tidplan har lämnats.
Pelle Klinga informerade om att en arbetsgrupp med deltagare från BSS (Pelle
Klinga, Claes Rehnvall och Jan Angner) och NSK (Jan Larsson och Torbjörn
Lindkvist) har bildats. Gruppen håller på med att sammanställa ett ltirslag till
samgående mellan BSS och NSK. Förslaget kommer att tillställas resp. styrelse.

vill inte ha en låst grind men vi tittar på en grind som är olåst på
dagarna.
Stefan Bräutigam skall ha ett möte med en leverantör denna vecka.
En grind placerad på bryggan kan innebära att två tilltänkta platser Iörsvinner.

Kommunen

Avtackning
Följande avgående styrelsemedlemmar avtackades med blommor
. Börje Svensson (ej närvarande)
. Egil Cederborg
. Claes Rehnvall

13.

Mötets avslutande
Mötesordfiiranden tackade de närvarande ltir visat intresse och ltirklarade Vårmötet fiir
avslutat.

Bilagor:
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Verksamhetsberättelse for 2012
Sammanställning av resultat for är 2012
Revisionsberättelse
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Sekreterare vid Vårmötet
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