Till alla medlemmar i Bråvikens segelsällskap!
Den pågående smittspridningen av Corona-viruset gör att vi i BSS huvudstyrelse konstaterat att det
vore mycket olämpligt att genomföra vårmötet som planerat. Vi har därför beslutat följande:
- det fysiska mötet i klubbhuset Lindö 2020-03-30 ställs in
- mötet genomförs istället via e-posthantering. Se mer info nedan. Vanlig post för det fåtal
medlemmar som vi saknar e-postadress till.
Inför beslutet diskuterades olika alternativ, bl.a. att senarelägga mötet. Vi fann dock det alternativet
mindre lämpligt dels därför att det strider mot stadgarna som säger att vårmötet ska äga rum i mars
och dels för att det i dagsläget är helt omöjligt att ha någon säker uppfattning om hur länge det
dröjer innan vi kan ha fysiska möten igen. Stadgarna säger inget om själva mötesformen så
styrelsen bedömer att hantering via e-post är förenlig med stadgarna och acceptabel i den nu
uppkomna situationen. Vi hoppas att ni alla delar den bedömningen.
Mötet kommer att genomföras enligt följande:
- vi använder den dagordning som sänts ut med tidigare kallelse med undantag för att punkten om
utdelning av förtjänsttecken utgår och istället tas med under höstmötet
- måndag 2020-03-23 skickas samtliga handlingar som utgör underlag för mötet
(verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, rapport VA Snedskär m.m.)
ut till samtliga medlemmar med e-postadress. (De med vanlig post får besked att de får
handlingarna om de önskar det). Dessutom anges det i brevutskicket vilka punkter som de som
önskar delta i mötet har att ta ställning till.
- de medlemmar som önskar delta i vårmötet gör sedan det genom att skicka in ställningstagande
gällande de enskilda beslutspunkterna samt övriga synpunkter till P-O Rudenäs senast 2020-03-30.
För att det ska bli en korrekt dokumentation från vårmötet behövs det ett justerat protokoll. Redan
nu vill vi föreslå följande funktionärer för vårmötet
- ordförande för mötet: Daniel Johansson
- sekreterare för mötet: Per-Olof Rudenäs
- justeringsmän: Björn Björkman och Wilhelm Meinhardt
Om någon av er har något att erinra mot att dessa fyra utses till mötesfunktionärer är det angeläget
att det meddelas till P-O Rudenäs senast 2020-03-22
Om någon har någon övrig fråga som önskas tas upp ska det också meddelas till P-O Rudenäs
senast 2020-03-22. Tillräcklig information för att frågan ska kunna behandlas via e-post behöver då
medsändas.
För BSS huvudstyrelse
Daniel Johansson, ordförande Per-Olof Rudenäs, sekreterare

