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Art
Tid
Plats

Årsmöte
Kl 18:00
OK Älgens klubblokal Grums

1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade närvarande medlemmar (24 st) välkomna och
förklarade mötet öppnat. Kallelsen till årsmötet samt dagordningen godkändes.

2 Mötesfunktionärer

Till mötesordförande valdes Josef Jura , till mötessekreterare Tomas Mörk
samt till justeringsmän Gunnar Lundqvist och Anders Karlsson.

3 Årsberättelse ,
bokslut ,
revisionsberättelse

Verksamhetsberättelsen genomlästes av årsmötet och godkändes.
Resultat och balansräkning redovisades av kassören för årsmötet.
Ordförande läste upp revisionsberättelsen där man föreslår
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

4 Ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2001 av årsmötet.

5 Val av styrelse och
övriga funktionärer

Valberedningen lämnade följande förslag ,vilka godkändes av årsmötet.
Styrelseposter
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Varvschef
Stugvärd
Bryggfogde
Övriga poster
Styrelsesuppleanter

Josef Jura
Kjell-Åke Lennartsson
Haakon Berger
Tomas Mörk
Arne Andersson
Leif Nesset
Lennart Mellqvist

Bernt-Olav Berger
Ossi Järvin
Stugvärdar
Gunde Helgesson
Jan Andersson
Seglingskommitté
Kjell Stensson
Thomas Dahlström
Ungdom/utbildn.
Josef Jura
Jollegrupp
Ossi Järvin
Kristjan Bragason
Bernt-Olav Berger
Pierre-Haakon Berger
Valberedning Urban Norlin
1-år omval
Jukka Kovalainen

2-år omval
1-år kvar
1-år kvar
2-år omval
2-år omval
1-år kvar
1-år kvar

1-år nyval
1-år omval
2-år omval
1-år kvar
1-år omval
1-år omval
1-år omval
1-år omval
1-år omval
1-år omval
1-år omval
1-år omval
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6 Val av revisorer

Till revisorer omvaldes Jukka Nokelainen och Jan-Olof Larsson på 1-år.

7 Upptagningsdag

Gemensam upptagningsdag är lördag den 28 September klockan 9:00-13:00.

8 Arbetsdagar

Styrelsens förslag om arbetsdagar lördag den 18 Maj resp. lördag den
12 Oktober klockan 9:00-14:00 godkändes av årsmötet.

9 Arbetskväll

Styrelsens förslag att datum för ev. arbetskväll bestäms senare under
våren / sommaren 2002 godkändes av årsmötet .

10 Bryggfogdens
rapport

Rapporten (bifogas protokollet) lästes av ordföranden , inga anmärkningar
gjordes av årsmötet .
Femton medlemmar kommer att krävas på vaktavgift för att man inte
har fullgjort sin bevakningsnatt , negativ trend , ifjol var det 8 st .

11 Bevakning

Styrelsens förslag om bevakning av inre och yttre bryggområdet fr.o.m
1 Maj t.o.m 15 Oktober godkändes av årsmötet. Bevakning ska ske mellan
klockan 22:00 och 6:00. Vaktavgiften för ej utförd bevakning ska vara 1000:-.
GBS kräver att man stämplar sitt bevakningskort flera gånger under natten.

12 Avgifter

Årsmötet godkänner styrelsens förslag att medlemsavgiften är oförändrad
på 200 SEK / år medan bryggplatsavgiften höjs med 25 SEK / meter till
250 SEK / breddmeter .
Pengarna ska användas till att snabbare bygga upp bryggfonden .

13 Höstfest

Styrelsens förslag att stugvärdarna annonserar om datum vid inre och yttre
bryggorna godkändes av årsmötet.

14 Övrigt

Ordförande och kassör redovisar pågående förhandling om ev. köp av
mark runt klubbstugan på Åsundaön .
Klubben har under sommaren fått krav på arrendeavgift från markägare
runt vår klubbstuga , GBS äger endast mark runt stugan , inte ända ut till
toaletten och annat .
Nu i november fick klubben erbjudande att köpa cirka 2000 m2 runt huset ,
priset är satt till 80 SEK / m2 , man ville ha besked senast 15 november .
Styrelsen tog beslut att köpa marken om finansiering kan ordnas , genom
lån ( 20 år ) eller med pengar från någon fond , ex Billeruds Sociala Fond .
Styrelsen beslutar vidare att på årsmötet enbart informera om erbjudandet.
Årsmötet godkänner styrelsens idéer , dock anser man att priset bör prutas.
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Förslag framlades på att klubben bör tänka mer på bevakning och säkerhet.
Mera belysning , både sensorstyrd och riktbar spotlight skulle underlätta
för vakthavande samt försvåra för busen .
Även ljudsirener och bevakningskameror diskuterades .
Inget beslut togs i ärendet .
Frågan om Vänerns vattennivå togs upp , kommer nivån att sänkas
ytterligare för att kunna reparera skador från vinterns högvatten.
Kommer våra bryggor att ligga på land till våren , styrelsen utreder .

15 Mötets avslutning

Ordförande tackade medlemmarna för uppmärksamheten och förklarade
årsmötet 2002 avslutat. GBS bjöd som avslutning de närvarande på
smörgåstårta

Tomas Mörk
Sekreterare

Josef Jura
Ordförande

Anders Karlsson
Justeringsman

Gunnar Lundqvist
Justeringsman

Bilagor
-årsberättelse
-bokslut
-revisionsberättelse
-bryggfogdens rapport

