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Protokoll från Vårmöte den 31 mars 2011

Mötets öppnande
Börje Svensson hälsade alla närvarande,24 st, välkomna och fdrklarade mötet öppnat.

Val av ordftirande ftir mötet
Till ordftrande ftir mötet valdes Börje Svensson

Val av sekreterare fiir mötet
Till sekreterare ftir mötet valdes Per-Olof Rudenäs

Mötets utlysande
Vårmötet ansågs vederbörligen utlyst via utskick.

Fastställande av dagordning
Förslaget till dagordning fastställdes.

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

Utdelnin g av förtj änsttecken

Korta rapporter från sektionerna / Presentation av Verksamhetsberättelse fiir 2010
Verksamhetsberättelsen fanns tillgänglig fiire, under och efter mötet. Tillftille till frågor
lämnades.

De olika sektionernas verksamheter är 2010 redovisades kortfattat av Claes Rehnvall
(Fastighet), Björn Björkman (Snedskiir), Daniel Johansson (Varv), P-O Rudenäs
(Kappsegling) och Gunnar Nuija (Juniorsektionen).

Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2010 samt förslag till
bokslutsdisposition
o Resultat- och balansräkningen samt lorslag till bokslutsdisposition redovisades av

kassören Stefan Nyström.
r Vårmötet godkände "Resultat- och balansräkning for verksamhetsåret 2010 samt

forslaget till bokslutsdisposition".
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Medlem Förtjänsttecken Närv. Notering

Päivi Johansson
Mats H Johansson

Silvermärke
Silvermärke

Nej
Ja

Medlem i25 är
Medlem i25 är

Gunnar Nuija
Wilhelm Meihardt
Malin Boddn

Standert
Standert
Standert

Ja

Ja

Ja

Insaster inom Junior
Insatser inom Snedskär
Insatser inom Snedskär

Nils Äkervall Guldmärke Ja Goda kappseglingsresultat



10. Revisionsberåttelse lör 2010
Revisorernas revisionsberäffelse tillstyrkte att sfyrelsen och ordföranden beviljades
ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen, som presenterades av Bengt AtfiÅn bifogas protokollet.

11. Ansvarsfrihet lör 2010 års styrelse
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

12. Ö""igu frågor

l2.l D-bryggan
Daniet Johansson, ordförande för Varvsektionen, redogjorde för de samtal han haft med

kommunen och underlaget för bifogade förslagsskrit om D-bryggans frarntid. De närvarande

fick tillftlle att yttra sig i fiågan och många synpunkter framfördes, som styrelsen skall ta till
sig i det kommande arbetet. Inga beslut i ärendet fattades. En enkät om intresset för en

brygplats med högre avgift än dagens låga avgift kommer att genomföras, för att fll fram
ytterligare beslutsunderlag.

12.2 Nyckel till mastkranen på Lindö
Kommunen har noterat att mastlaaen varit olåst vid några tillfdllen. Kommunen har ansvar

för mastkranen och det är viktigt att vi låser mastlranen efter oss med tilldelad nyckel.

13. Mötets avslutande
Mötesordföranden tackade de närvarande för visat intesse och förklarade Vårmötet för
avslutat.

Bilagor:
r Verksamhetsberättelse för 2010
o Sammanstållning av resultat för år 2010
r Revisionsberätlelse
. D'bryggans framtidm
Sekreterare vid Vånnötet
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