
Bråvikens Segelsällskap
Norrköping

Protokoll från Höstmöte den 20 november 2018

1. Mötets öppnande
Daniel Johansson hälsade alla närvarande, 32 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. 

6. Val av justeringsmän tillika rösträknare för mötet
Björn Björkman 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.

 Fyra juniortränare presenterades
 Information om vad som hänt under året framgår också av senaste Glimtblad. 
 Verksamhetsplanen för 2019 redovisades kortfattat. 
 Mats H Johansson, miljösamordnare inom Sällskapet, redovisade sin utredning om 

toatömningssystem som genomförts utifrån kommunens krav efter miljötillsyn på 
Snedskär. Huvudstyrelsen kommer att granska utredningen innan den skickas till 
kommunen.

8. Förslag till stadgeändring - Juniorsektionen vill byta till Jollesektionen 
 Ordföranden för Juniorsektionen har lagt in en proposition för byte av namn till 

Jollesektionen.
 Namnändringen fastställdes och kommer att ingå i kommande uppdatering av stadgarna.

9. Investering till bryggor på Snedskär
 Mats Lindberg presenterade sektionsstyrelsens förslag. 

10. Förslag till avgifter för 2019
 Styrelsens förslag redovisades av kassören Stefan Nyström. 

11. Förslag till budget 2019
Styrelsens budgetförslag för år 2019 presenterades av kassören Stefan Nyström.

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

 Föreslagen verksamhetsplan för 2019, avgifter för 2019 och budgeten för 2019 fastställdes.

 Fastställd verksamhetsplan för 2019, fastställda avgifter för 2019 och fastställd budget för 
2019 bifogas.

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

Höstmötet valde följande funktionärer:
 Ordförande: Daniel Johansson (omval 2år)
 Ordförande för Snedkärssektionen: Mats Lindberg (omval 2år)
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 Ordförande för Kappseglingssektionen: Olle Tjernberg (omval 2 år)
 Ordförande för Fastighetssektionen:  Valberedningen har inte lyckats få fram någon. 

Huvudstyrelsen får jobba vidare med ärendet.
 Revisorer väljs på 1 år: Bengt Anzén (omval), Malin Bodén (omval),  Börje Svensson 

(omval)
 Revisorsuppleant: Thomas Ericsson (omval 1år)
 Valberedningen väljs på 1 år: Päivi Johansson, sammankallande (omval), Wilhelm 

Meinhardt (omval), Staffan Haapaniemi (omval).

Komplett uppdaterad lista på funktionärer bifogas.

14. Lindös framtid
Ordföranden Daniel Johansson lämnade följande redogörelse
 Det har inte hänt så mycket 
 Ny handläggare på kommunen
 Möte med kommunen i början på 2019 är inplanerat
 Klubbarna har listat sina behov.
 NSS har nu återigen visat intresse för medverkan I utvecklingsarbetet.

15. Övriga frågor

15.1 Svenska Sjö informerar
En representant för Svenska Sjö informerade om i första hand båtförsäkringar

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

Bilagor:
 Verksamhetsplan för 2019
 Avgifter 2019
 Budget 2019
 Funktionärsförteckning 2019
 Investering på Snedskär

Per-Olof Rudenäs
Sekreterare vid Höstmötet

Justeras:

                  
Björn Björkman                                                        Tage Åberg
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