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NORRKOPING

Protokoll från Vårmöte den 29 mars2012

Mötets öppnande
Börje Svensson hälsade alla närvarande, 3l st, välkomna och frrklarade mötet öppnat.

Val av ordförande flör mötet
Till ordfiirande ör mötet valdes Börje Svensson

Val av sekreterare fdr mötet
Till sekreterare ftr mötet valdes Per-Olof Rudenäs

Mötets utlysande
Vårmötet ansågs vederbtirligen utlyst via utskick.

Fastställande av dagordning
Förslaget till dagordning fastställdes.

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

Utdelnin g av förtj änsttecken

Korta rapporter från sektionerna / Presentation av Verksamhetsberättelse fiir 2011
Verksamhetsberättelsen hade skickats ut till e-postinnehavarna frre mötet. Tillfiille till frågor
låimnades.

De olika sektionernas verksamheter Fn 20ll redovisades kortfattat av Claes Rehnvall
(Fastighet), Egil Cederborg (Snedskär), P-O Rudenäs (Varv), Egil Cederborg (Kappsegling)
och Pelle Klinga (Juniorsektionen).

Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2011 samt ftirslag till
bokslutsdisposition
r Resultat- och balansräkningen samt frrslag till bokslutsdisposition redovisades av

kassören Stefan Nyström.
r Vårmötet godkände "Resultat- och balansräkning ftr verksamhetsåret 2011 samt

ftirslaget till bokslutsdisposition".
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Medlem Förtjänsttecken Närv. Notering

Jörgen Haslum
Rosita Kark
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10. Revisionsberättelse fdr 201 I
Revisorernas revisionsberättelse tillstyrkte att styrelsen och ordfrranden beviljades
ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen, som lästes upp av P-O Rudenäs, bifogas protokollet.

Ansvarsfrihet för 2011 års styrelse
Mötet beviljade sty'elsen ansvarsftihet.

Övriga frågor

Lindö (klubbhus, ev. samgående med NSK och nya bryggan)
o Claes Rehnvall redogiorde ftir mötena med båtklubbama BKK och NSK samt mötena

med kommunens representanter angående klubbhus och avtalspartner.
o Lösa diskussioner om ett samgående med NSK har hållits mellan klubbarna (BSS och

NSK). En arbetsgrupp kommer sannolikt att bildas fiir att ytterligare studera ftir- och

nackdelar.
o P-O Rudenäs läste upp Daniel Johanssons information om den nya bryggan, som skall

läggas ut av kommunen och som vi kommer att nyftja.

Herstaberg (stölder och skadegörelse)
r Stölder och skadegörelse har inträffat i år liksom tidigare år.

o Mötesdeltagarna var intresserade av att vi ordnar med vakthållning, men ingen ville ta
på sig ansvaret att driva fragan vidare.

r Det beslutades att uppdra till ordföranden ftir Varvsektionen, Daniel Johansson, att driva
frågan.

Mötets avslutande
Mötesordfrranden tackade de närvarande ftir visat intresse och förklarade Vårmötet för
avslutat.

Bilagor:
r Verksamhetsberiiftelse ftlr 2011
o Sammanställning av resultat fdr år 2011
r Revisionsberättelse
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Sekreterare vid Vårmötet


