sruRKö eÄrsÄLLSKAP
Protokoll vid ordinarie årsmöte
Fredagen den 18 april 2014
1300-1430
12 medlemmar deltog

L

Mötets öppnande.

OK

2. Mötets behöriga utlysande.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av ordfclrande för mötet.
5. Val av sekreterare för mötet.
6. Val av justeringsman.
7. Verksamhetsberättelse.

OK

ok
Sittande
Sittande
Henrik Bjarting
Sjösättning samt upptagning, Kräftskiva samt

deltagande i Skärgårdsfesten. Extra årsmöte genomfördes. Arbete med klubbstuga mot Kommunen

8. Ekonomisk rapport.
9. Revisionsberättelse.

Kassören föredrog underlag. Vi har gått något minus (5322kr)

Revisorn Conny fdredrog berättelsen där de föreslog ansvarsfrihet

10. Ansvarsfrihet för det gångna året.

Beviljades

11. Val

a) Ordförande för en tid av 1 år, avgående Lars Gustafsson valdes
b) Kassör för en tid av 2 år, avgående Anders Skoglund valdes 2 år

c)

Ledamot för en tid av 2 år, avgående Björn Rundgren förslag nyval Henrik Bjarting valdes

d)

Ledamot för en tid av 2är, avgäende Göte Dahlström förslag att endast ha ledamöter enligt
stadgarna.

Bifalles

ersättare.

e)

Nyval ersättare förslag stadgeändring inga

f)

Revisor avgående Magnus Moberg förslag stadgeändring endast en revisor. Magnus valdes

Bifalles

pä 2 är för att få bra kontinuitet.

g) Valberedning avgående Ulf Samvik förslag omval 2år.
funktion är väsentlig för sällskapetsfortlevnad och Ulf valdes.
12. lnkomma ärenden.
lnga

Det påpekades att denna

13. Övriga frågor.

-Elabonnemang Bredavik

Anders beskrev situation med bl.a. en stor förbrukning under

december. lnriktning att kommunen ska ta över detta abonnemang
-Klubbstuga

Anders beskrev historiken och vi har nu fått positivt besked av kommunen och vi

kommer att få avtal även på plats 2. Vi kommer att söka bygglov enligt samma modell som plats 4
närmast Backvägen. Avsikten är att bygga till hösten i lösvirke. Det nämndes att nästa steg för
klubbstuga vore en som är samordnat med väntplats samt toalett.
-Ärsplan. Enligt bilaga
-Ungdomsverksamhet är en prioriterad verksamhet att komma igång med och bör vara öppet för
alla.

att gå ur om vi inte
utnyttjar deras tjänster bättre under året. Det diskuterades om vi ska skapa en riktad sponsring för
att finansiera detta. Avstämning ska ske kontinuerligt och formellt till höstens medlemsmöte.
-PR. Vi behöver bli bättre på att informera vad som är på gång genom anslag, notis i
-Segelförbundet

Lars beskrev historik samt vår inriktning

samhällsföreningens tidning samt e-post.
14. Avslutning

Noterat av Johan Genestig
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Ordförande förklarade mötet avslutat

Justerat av Henrik Bjarting
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