
Bråvikens Segelsällskap
Norrköping

Protokoll från Höstmöte den 23 november 2021

1. Mötets öppnande
Anna Bergqvist hälsade alla närvarande, 30 st, välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Anna Bergqvist

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 med tillägget 13.1 nedan.

6. Val av justeringsmän tillika rösträknare för mötet
Wilhelm Meinhardt och Björn Björkman utsågs till justeringsmän och rösträknare.

7. Rapporter från sektionerna 
 Närvarande sektionsordförande redogjorde kortfattat för vad som hänt inom respektive 

sektion och vad som planeras för nästa år.
 Information om vad som hänt under året framgår också av senaste Glimtblad. 
 Verksamhetsplanen för 2022 redovisades kortfattat. Planen bifogas.

8. VA på Snedskär
Bo Redeborn presenterade läget medhjälp av bifogade fil

9. Förslag till avgifter för 2022
Styrelsens förslag redovisades av kassören Stefan Nyström. 

10. Förslag till budget 2022
Styrelsens budgetförslag för år 2022 presenterades av kassören Stefan Nyström.

11. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för kommande verksamhetsår.
Föreslagen verksamhetsplan för 2022, avgifter för 2022 och budgeten för 2022 fastställdes. 
Dokumenten bifogas.

12. Val av styrelse och andra funktionärer för det kommande verksamhetsåret(åren).
Valberednings förslag redovisades av Päivi Johansson

Höstmötet valde följande funktionärer:
 Skattmästare: Stefan Nyström (omval 2 år)
 Sekreterare: P-O Rudenäs (omval 2 år)
 Ordförande för Varvsektionen: Stefan Bräutigam (omval 2 år)
 Ordförande för Jollesektionen: Jakob Källsholm (nyval 2 år)
 Revisorer väljs på 1 år: Bengt Anzén (omval), Thomas Ericsson (omval),  Börje Svensson 

(omval)
 Revisorsuppleant: Tidigare föreslagna Anna Geidne kommer att bli kassör för 

Snedskärssektionen och valberedningen fick nu i uppgift att ta fram en suppleant till 
Vårmötet 2022.

 Valberedningen väljs på 1 år: Päivi Johansson, sammankallande (omval), Wilhelm 
Meinhardt (omval), Staffan Haapaniemi (omval).

Komplett uppdaterad lista på funktionärer bifogas.
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13. Övriga frågor

13.1 Nya Hemsidan
Anna Bergqvist presenterade det nya upplägget som förhoppningsvis kommer att släppas inom
kort. Den stora förändringen med det nya upplägget är att varje sektion själv kan uppdatera sin
del av Hemsidan.

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

Bilagor:
 Verksamhetsplan för 2022
 Avgifter 2022
 Budget 2022
 Funktionärer 2022
 VA på Snedskär

Per-Olof Rudenäs
Sekreterare vid Höstmötet

Justeras:               

Wilhelm Meinhardt                                                      Björn Björkman
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