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Årsmöte 2004
8 december kl. 18:00
OK Älgens klubblokal Grums

Art
Tid
Plats

Innan mötets öppnande hedrades Arne Andersson med en tyst minut av årsmötet
1. Mötets öppnande
2. Mötesfunktionärer
3. Årsberättelse,
Revisionsberättelse

4. Ansvarsfrihet

Ordförande hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och öppnade mötet.
Dagordning och kallelse godkändes av årsmötet.

Till mötesordförande valdes Josef Jura, till mötessekreterare Bernt-Olav Berger samt
till justeringsmän Leif Nesset och Ingemar Jonsson.
Verksamhetsberättelsen genomlästes av årsmötet och godkändes.
Bokslut, resultat och balansräkning redovisades av kassören för årsmötet.
Josef Jura läste upp revisionsberättelsen, då bägge revisorerna hade förhinder,
där revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet , underskrivet av bägge
revisorerna.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2004 av årsmötet.

5. Bryggfogdens
rapport

Rapporten lästes av bryggfogden, 17 båtägare har inte gått bryggvakt, troligtvis rekord
enligt bryggfogden. Dessa kommer att krävas på vaktavgift.

6. Val av styrelse och
övriga funktionärer

Valberedningen lämnade olika förslag, varav dessa godkändes av årsmötet efter
omröstning.
Styrelseposter
Styrelseledamot
Kassör
Bryggfogde
Stugvärd
Övriga poster
Styrelsesuppleanter
Stugvärdar
Seglingskommitté
Ungdom/utbildn.
Jollegrupp

Valberedning

Tomas Mörk
Haakon Berger
Ann-Charlotte Jensen
Leif Nesset

2-år
2-år
2-år
2-år

nyval
nyval
nyval
nyval

Tore Gustavsson
Ola Strand

1-år omval
1-år nyval

Ingela Bergström
Jan Andersson

2-år omval
2-år omval

Josef Jura

1-år omval

Kjell Stensson
Thomas Dahlström
Bernt-Olav Berger
Pierre-Haakon Berger
Jan Rosén
Jukka Kovalainen

1-år omval
1-år omval

1-år omval
1-år omval

1-år omval
1-år omval
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7. Val av revisorer
8. Upptagningsdag

9. Arbetsdagar

10. Arbetskväll
11. Bevakning

12. Avgifter

13. Höstfest

14. Seglarnas
prisutdelning
15. Övriga frågor
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Till revisorer valdes Jan-Olof Larsson och ett nyval, Ulf Raij på 1-år.

Årsmötet kommer överens om att återinföra en gemensam dag/dagar för upptagning
och isättning av båtar. Sista upptagning blir sista oktober, datum för isättning kommer
offentliggöras senare.

Styrelsens förslag om arbetsdagar lördag den 23 april resp.
lördag den 8 oktober klockan 9:00 godkändes av årsmötet. Matservering som vanligt,
dock lite senare från och med 12:30.
Arbetsdagar vid klubbstugan kommer stugvärdarna att informera om.
Avgift för ej utförd arbetsdag står fast vid 500 kronor.
Styrelsens förslag att datum för ev. arbetskväll bestäms senare under
våren/sommaren 2004 godkändes av årsmötet.

Styrelsens förslag om bevakning av inre och yttre bryggområdet fr.o.m.
3 maj t.o.m. 10 oktober godkändes av årsmötet. Bevakning kan nu ske mellan 21:00
och 05:00, eller 22:00 och 06:00. Vakboten på 1000 kronor står fast.

Årsmötet godkänner styrelsens förslag att medlemsavgiften för
säsongen 2004 ska vara oförändrad på 200:- .
Vidare godkändes förslaget att bryggavgiften höjs till 350:-/breddmeter, avgiften för
uppställningsplats höjs till 325:-/år, samt att båtlyftsavgifterna höjs till 200:- för
medlem, respektive 370:- för ickemedlem
Styrelsens förslag att stugvärdarna annonserar om datum för höstfesten
vid yttre och inre bryggorna godkändes av årsmötet .
Årsmötet beviljar 1000:- i bidrag till höstfesten,

Årsmötet beviljar även 1000:- i bidrag till seglarnas prisutdelning.

En göro-lista för det marina området bör upprättas för att slippa glömma bort viktiga
saker som måste göra innan vintern till exempel. Också för att veta hur saker och ting
ska skötas. Sedan måste vi genomföra inspektioner, så att vi har koll på allt.
Ute i klubbstugan börjar golvet bli dåligt. Stugvärdarna får sätta sig ner och göra en
lista till styrelsen på vad som behöver göras.

Förslag till skylt som upplyser om att infarten till Karba är bommad väg uppkommer.
För att vara på den säkra sidan, och slippa eventuella bråk. Josef Jura ska höra med
kommunen om detta.

Medlemmar som har båt vid yttre bryggan måste bli bättre på att låsa bommen efter
sig. Den ska vara låst även dagtid. Den hindrar exempelvis turister från att ge oss i
klubben en massa extra arbete. Bilarna som står obevakade på parkeringen blir också
svårare att komma till obemärkt. Så tänk på det!
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16Mötets avslutning

Bilagor

–
–
–
–
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Ordförande tackade medlemmarna för uppmärksamheten och förklarade
årsmötet för verksamhetsåret 2004 avslutat.
GBS bjöd som avslutning de närvarande på smörgåstårta.

Bernt-Olav Berger
Sekreterare

Josef Jura
Ordförande

Leif Nesset
Justeringsman

Ingemar Jonsson
Justeringsman

Verksamhetsberättelse
Bokslut
Revisionsberättelse
Bryggfogdens rapport

