
Brivikens Segelsiillskap
Norrkiiping

Protokoll frin Hiistmiite den 26 november 2009

l. Miitets tippnande
B6rje Svensson hiilsade alla niirvarande, 16 st, viilkomna och fbrklarade m6tet oppnat.

2. Val av ordfiirande ftir mdtet
Till ordlorande ltir mdtet valdes Bdrje Svensson

3. Val av sekreterare fiir miitet
Till sekreterare fbr motet valdes Per-Olof Rudeniis

4. Mdtets utlysande
H6stmdtet ansigs vederborligen utlyst via utskick (brev respektive e-post)

5. Faststiillande av dagordning
Fdrslaget till dagordning faststiilldes.

6. Val av justeringsmiin tillika riistriiknare fi6r m6tet
Tage Aberg och Bengt Anzdn utsigs till justeringsm2in och rtisfftiknare.

7. Rapporter frin sektionerna
o Niirvarande sektionsordfiorande, ordlorande och sekreterare redogjorde kortfattat flor vad

som hiint inom sektionerna och vad som planeras for niista 6r.
o Information om vad som htint under 6ret framgir ocksfl av senaste Glimtblad som

skickades ut samtidigt med kallelsen till H6stm0tet.
o Verksamhetsplanen ftir itr 2010 bifogas.

8. Fiirslag till avgifter ftir 2010 och sisong2010/2011
o Styrelsens forslag redovisades av kassdren Stefan Nysffdm.
o Avgift lor bastubadande ftir icke-medlemmar <iverliits till Snedsk[rsstyrelsen att besluta.
o Sammanstiillning av avgifterna under Ftr 2010 bifogas.

9. Fiirslag till budget 2010
o Sryrelsens budgetflorslag for ttr 2010 presenterades av kassOren Stefan Nystrdm.
. Budgetfiirslaget bifogas.

10. Faststiillande av verksamhetsplan, avgifter och budget fiir kommande verksamhetsfrr.
F6reslagen verksamhetsplan ftir 2010, avgifter lor 20l0och budgeten for 2010 faststiilldes.

11. Val av styrelse och andra funktioniirer ftir det kommande verksamhetsfrret(flren).

Hdstmdtet valde foljande funktioniirer:
o Sekreterare: P-O Rudentis (omval)
o Skattmtistare: Stefan Nystrom (omval)
. Sektionsordforande for Varvsektionen: Daniel Johansson (omval)
r Sektionsordlorande ftir Juniorsektionen: Pelle Klinga (omval)
o Revisorer: Lennart Ekstrdm (omval), Kalle Keldusild (omval), Bengt Anzen (omval)
o Revisorsuppleant: Torsten Larsson (omval), Karin Hjelm (omval)
r Sammankallande ftir Valberedningen: Ptiivi Johansson (omval)

Foljande vakanser behover ffllas:
o Ordlorande Kappseglingssektionen (Olle Tjernberg tir kontaktman)

Komplett uppdaterad lista p6 funktiontirer bifogas.
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12. Ovriga frigor

l2.l Herstabergs Marina / Norrleden
. Synpunkter pi underhill framfiirdes. Synpunkterna kommer att framfores vid Nonkdpings

Bitrids kommande m6te.
o BSS har ingen ytterligare information om Norrleden utover utstiillning och

informationsmdten son Norrk0pings kommun anordnar.

12.2 Kasstir till Fastighetssektionen
o Claes efterlyste en kassdr till sektionen men fick ingen positiv respons bland de

niirvarande.
o Claes kommer att jobba vidare med att ffi tag i en kass6r.

12.3 Nyskattelagstiftning
o Ordltiranden B0rje Svensson informerade om en kommande skattelagstiftning, som

formodligen kommer aff berrira BSS och andra floreningar.
. Arendet kommer att hanteras av sWrelsen under kommande ir.

13. Miitets avslutande
Ordftranden tackade de niirvarande ftir visat intresse och ftirklarade Hdstmcitet ftir avslutat.

Bilagor:
o Verksamhetsplan lor 2010
o Avgifter 2010
o Budget2010
. Funktioniirslortecknine 2010

Sekreterare vid H0stmdtet

Justeras:
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