
Bråvikens Segelsällskap
Norrköping

Protokoll från Höstmöte den 30 november 2016

1. Mötets öppnande
Daniel Johansson hälsade alla närvarande, 28 st, välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Daniel Johansson

3. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Per-Olof Rudenäs

4. Mötets utlysande
Höstmötet ansågs vederbörligen utlyst via utskick (brev respektive e-post)

5. Fastställande av dagordning
Förslaget till dagordning fastställdes efter tillägget om Vindkraft Marviken under Övriga 
frågor.

6. Val av justeringsmän tillika rösträknare för mötet
Björn Björman och Tage Åberg utsågs till justeringsmän och rösträknare.

7. Rapporter från sektionerna 

 Närvarande sektionsordförande och representant för sektion 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. 
 Verksamhetsplanen för 2017 redovisades kortfattat. Planen för Snedskärssektionen 

kommer att kompletteras med text om Sophanteringen och Landanslutningen för B-
bryggan.

8. Förslag till avgifter för 2017
 Styrelsens förslag redovisades av kassören Stefan Nyström.

9. Förslag till budget 2017
Styrelsens budgetförslag för år 2017 presenterades av kassören Stefan Nyström.

10. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för kommande verksamhetsår.

 Föreslagen verksamhetsplan för 2017, avgifter för 2017 och budgeten för 2017 fastställdes.

 Fastställd verksamhetsplan för 2017, fastställda avgifter för 2017och fastställd budget för 
2017 bifogas.

11. Val av styrelse och andra funktionärer för det kommande verksamhetsåret(åren).

Höstmötet valde följande funktionärer:
 Ordförande: Daniel Johansson (omval)
 Ordförande för Kappsegingssektionen: Olof Tjernberg  (omval)
 Ordförande för Snedskärssektionen: Mats Lindberg (nyval)
 Revisorer: Bengt Anzén (omval), Karin Hjelm (omval),  Börje Svensson (nyval)
 Revisorsuppleant: Thomas Ericsson (omval)
 Sammankallande för Valberedningen: Päivi Johansson (omval), Wilhelm Meinhardt 

(omval), Staffan Haapaniemi (omval).

Komplett uppdaterad lista på funktionärer bifogas.
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12. Lindös framtid
Ordföranden Daniel Johansson lämnade följande redogörelse
• En kortfattad genomgång av vad som hänt under åren sen frågan om nya detaljplaner och 

omlokalisering/samlokalisering av båtklubbarna först aktualiserades.
• En beskrivning av nuläget sedan diskussionerna mellan kommunen och de tre båtklubbarna 

NSK, BKK och BSS återupptagits efter sommaren. NSK har gjort en tydlig markering av att
man vill vara kvar på sitt nuvarande område. Man kan tänka sig att minska sina ytor rätt 
kraftigt men verkar helt emot alternativet att samlokaliseras med BSS på BSS nuvarande 
område

• Utifrån detta har även kommunens representant i diskussionerna förutom de två tidigare 
diskuterade samlokaliseringsalternativen ( på nuvarande NSK respektive BSS område) även
tagit fram skisser på lösningar som innebär att alla tre klubbarna blir kvar var för sig men på
mindre total yta. Den minskade ytan kompenseras i viss mån av ökad tillgänglig strandnära 
yta för båtklubbarna vid större arrangemang. 

• Bilder på de fyra skissade alternativen visades 

Efter diskussion endades mötet om att den realistiska utgångspunkten för BSS i de fortsatta 
diskussionerna med nuvarande kunskap är att utgå från att det inte blir någon samlokalisering 
samt att i diskussionerna trycka på BSS behov med särskilt fokus på juniorverksamheten samt 
områdets betydelse för kommuninvnarna.

13. Övriga frågor

13.1 Bidrag till SSRS
 Efter diskussionen beslutades att föreningen skall lämna ett årligt bidrag till till SSRS. 

Beloppet storlek bestäms årligen av huvudstyrelsen.

13.2 Vindkraft Marviken
Ordföranden Daniel Johansson lämnade följande redogörelse
 Mark- och miljödomstolen har avslagit Kolmårdsvinds ansökan om en vindkraftpark utanför

Marviken. Domen innehåller tre punkter
1. Mark- och miljödomstolen godkänner den i målet upprättade 
miljökonsekvensbeskrivningen
2. Mark- och miljödomstolen avslår ansökan
3. Mark- och miljödomstolen ogillar framställda yrkanden om ersättning för 
rättegångskostnader

 Senaste dag för överklagande är 2016-12-09.

13.3 Uppläggning av båtar med masten på.
Börje Svensson  lyfte en fråga om risker och ansvar när båtar läggs upp med masten på. Ska 
dessa båtar t.ex. geografiskt skiljas från övriga båtar? Styrelsen tar upp frågan.

14. Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade Höstmötet för avslutat.

Bilagor:
 Verksamhetsplan för 2017
 Avgifter 2017
 Budget 2017
 Funktionärsförteckning 2017
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Per-Olof Rudenäs
Sekreterare vid Höstmötet

Justeras:

                       
Björn Björkman                                                        Tage Åberg
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