
Protokoll från Vårmöte den 28 mars 2017

1. Mötets öppnande
BSS ordförande Daniel Johansson hälsade alla närvarande, 24 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
Vårmötet ansågs vederbörligen utlyst via utskick.

5. Fastställande av dagordning
Förslaget till dagordning fastställdes.

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

7. Utdelning av förtjänsttecken

Medlem Förtjänsttecken Närv. Notering

Christina Håkansson
Cecilia Jerrskog
Kjell Johansson
Kalle Keldusild
Ann Alpstål Strand
Jan-Erik Pettersson

Silvermärke
Silvermärke
Silvermärke
Guldmärke
Guldmärke
Standert

Nej
Nej
Nej
Ja

Nej
Ja

Medlem i 25 år
Medlem i 25 år
Medlem i 25 år
Stora insatser inom BSS
Stora insatser inom BSS
Stora insatser på Snedskär

Styrelsens förslag till Hedersmedlem
Styrelsen föreslog att Rolf Alm skulle skulle kallas till hedersmedlem i BSS för 
utomordentliga insatser under många år på Snedskär.

Mötet beslutade enligt förslaget

8. Korta rapporter från sektionerna / Presentation av Verksamhetsberättelse för 2016
Verksamhetsberättelsen hade skickats ut till e-postinnehavarna före mötet. Tillfälle till 
frågor lämnades.

De olika sektionernas verksamheter år 2016 redovisades kortfattat av Pelle Klinga 
(Juniorsektionen och Fastighet), Mats Lindberg (Snedskär), Stefan Bräutigam (Varv) och 
Olle Tjernberg (Kappsegling)



9. Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2016
 Resultat- och balansräkningen redovisades av kassören Stefan Nyström.
 Vårmötet godkände “Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2016

10. Revisionsberättelse för 2016
Revisorernas revisionsberättelse tillstyrkte att styrelsen och ordföranden beviljades 
ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen, som lästes upp av Börje Svensson, bifogas protokollet.

11. Ansvarsfrihet för 2016 års styrelse
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

12. Lindös Framtid
Hamnen
 Kommunen har ambitionen att muddra till ursprunglig nivå, men tillstånd och 

finansiering erfordras.
Markområdet
 Detaljplanen öster om NSK är fastställd.
 Diskussionerna med kommunen framskrider på sparlåga.
 Omstart tillsammans med NSK och BKK för erforderliga funktioner är på gång.
 Kommunen har för avsikt att utse en handläggare, som skall jobba med detta.
 Samlokalisering inom NSK´s kvarvarande yta är begränsad efter minskningen p.g.a den 

fastställda detaljplanen.
 Vår ambition är att vi skall bli skadeslösa.

17-04-
13

Vindkraft Marviken
Vindpark Marviken fick inget prövningstillstånd av Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD),  så
vi kan utgå från att det inte blir något av den föreslagna vindkraftparken utanför Marviken.

14. Övriga frågor
Inga övriga frågor noterades

15. Mötets avslutande
Mötesordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade Vårmötet för 
avslutat.

Bilagor:
 Verksamhetsberättelse för 2016
 Balansräkning 2016
 Resultaträkning 2016
 Revisionsberättelse 2016

Sekreterare vid Vårmötet

Justeras:

 Mötesordförande                        Justeringsman                            Justeringsman
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