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Art
Tid
Plats

Årsmöte 2002
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 Björn Bergström och Peter Palmertz.

3 Årsberättelse ,
bokslut ,
revisionsberättelse

Verksamhetsberättelsen genomlästes av årsmötet och godkändes.
Resultat och balansräkning redovisades av kassören för årsmötet.
Kassören läste upp revisionsberättelsen där revisorerna föreslår
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet , underskrift av ena revisorn
saknades då denne varit bortrest.

4 Ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2002 av årsmötet.

5 Bryggfogdens
rapport

Rapporten lästes av ordförande , 6 båtägare har inte gått bryggvakt
och kommer att kräves på vaktavgift .

6 Val av styrelse och
övriga funktionärer

Valberedningen lämnade följande förslag ,vilka godkändes av årsmötet.
Styrelseposter
Vice ordförande
Kassör
Stugvärd
Bryggfogde

Kjell-Åke Lennartsson
Haakon Berger
Leif Nesset
Ann-Charlotte Jensen

2-år omval
2-år omval
2-år omval
2-år nyval

Bernt-Olav Berger
Ossi Järvin

1-år nyval
1-år omval

Stugvärdar

Björn Bergström
Jan Andersson
Ingela Bergström

1-år nyval
2-år omval
2-år nyval

Seglingskommitté

Kjell Stensson
Thomas Dahlström

1-år omval
1-år omval

Ungdom/utbildn.

Josef Jura

1-år omval

Jollegrupp

Ossi Järvin
Bernt-Olav Berger
Pierre-Haakon Berger

1-år omval
1-år omval
1-år omval

Övriga poster
Styrelsesuppleanter

GRUMS BÅTSÄLLSKAP

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2002-12-04

6

1-år nyval
Jukka Kovalainen

Valberedning Jan Rosén
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1-år omval

7 Val av revisorer

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

8 Upptagningsdag

Beslut togs om gemensam upptagningsdag lördag den 4 Oktober
mellan klockan 9:00 och 13:00.

9 Arbetsdagar

Styrelsens förslag om arbetsdagar lördag den 10 Maj resp.
lördag den 11 Oktober klockan 9:00 godkändes av årsmötet.

10 Arbetskväll

Styrelsens förslag att datum för ev. arbetskväll bestäms senare under
våren / sommaren 2003 godkändes av årsmötet .

11 Bevakning

Styrelsens förslag om bevakning av inre och yttre bryggområdet fr.o.m
1 Maj t.o.m 12 Oktober godkändes av årsmötet. Bevakning ska ske mellan
klockan 22:00 och 6:00. Vaktavgiften för ej utförd bevakning ska vara 1000:-.

12 Avgifter

Årsmötet godkänner styrelsens förslag att medlemsavgiften för
säsongen 2003 ska vara oförändrad på 200 :- .
Vidare godkändes förslaget att bryggavgiften bibehålls på 225 :- / breddmeter
samt att även under 2003-säsongen ta ut en extra bryggfondsavgift på
25 :- / breddmeter , avgifterna slås ihop på fakturan .

13 Höstfest

Styrelsens förslag att stugvärdarna annonserar om datum för höstfesten
vid yttre och inre bryggorna godkändes av årsmötet .
Årsmötet beviljar 1000 :- i bidrag till höstfesten ,
samt 1000 :- till seglarnas prisutdelning.

14 Markköp

Grums Båtsällskap har under året fått möjlighet att köpa mera mark runt
klubbstugan ( Åsundatorp 1:51 ) , styrelsen har för detta ändamål och i
enlighet med föregående årsmötes uppdrag ansökt om och fått beviljat
lån av 160 000 :- från Provinsbanken Värmland med klubbstugan som
säkerhet . Lånet ska amorteras på 20 år .
Årsmötet godkänner styrelsens hantering och beslut i ärendet.
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15 Arbetsplikt

Årsmötet godkänner förslaget att arbetsplikt införes .
Detta innebär ett krav på att alla som har bryggplats , båthus eller
uppställningsplats på marina området ska jobba minst en ”arbetsdag”
per säsong . Som arbetsdag räknas även arbete ute vid klubbstugan
under ledning av någon stugvärd.
Den som inte uppfyller sin plikt kommer att krävas på 500 :- ,
summan faktureras efterföljande säsong.

16 Övrigt

Status på yttre bryggan diskuterades , ny betongsektion aktuell när
ekonomin tillåter .
På mastkranen ska toppdelen svetsas fast samt några nya fästöglor
för enklare förtöjning monteras.
Klubben har nu en egen hemsida på Internet , adressen är

www.grums.batsallskap.just.nu
Åsfjordens Båtklubb vill samordna fest tillsammans med GBS vid vår
klubbstuga , stugvärdarna ansvarar .
Förfrågan om ny klubbvimpel i smidigare material togs upp ,styrelsen utreder.

17 Mötets avslutning

Ordförande tackade medlemmarna för uppmärksamheten och förklarade
årsmötet för verksamhetsåret 2002 avslutat.
GBS bjöd som avslutning de närvarande på smörgåstårta .
Avgående bryggfogden Lennart Mellqvist avtackades med blommor.

Tomas Mörk
Sekreterare

Josef Jura
Ordförande

Björn Bergström
Justeringsman

Peter Palmertz
Justeringsman

Bilagor
-verksamhetsberättelse
-bokslut
-revisionsberättelse

-bryggfogdens rapport

