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Årsmöte Grums Båtsällskap

Måndagen den 12 december 2005-12-13
18:00

Ok Älgens klubbstuga vid ishallen i Grums
1. Mötet öppnades av Ordförande Josef Jura. Kallelse och dagordning godkändes efter
det påtalats att sekreteraren blandat ihop dagar och datum, dock hade folk hört av
sig om detta.

2. Till årsmötesordförande valdes sittande, Josef Jura. Sekreterare för årsmötet blev
även det sittande, Bernt-Olav Berger. Två justeringsmän valdes, Jan Karlsson och
Jan Rosén.
3. Årsberättelsen lästes igenom av årsmötet, inga kommentarer eller frågor. Revisor
Ulf Raij bad om en liten förklaring för årsmötet om bokslutet. Kassören berättade
vad de olika posterna står för. Efter denna lilla förklaring läste Raij upp
revisionsberättelsen där de båda revisorerna var nöjda med bokföringen och
språkade för ansvarsfrihet för styrelsen för år 2005.
4. Årsmötet röstade för att ge styrelsen för år 2005 ansvarsfrihet.

5. Bryggfogden redogjorde för bryggåret 2005. Hon hade heller inget att anmärka för
året, det har gått väldigt bra.

6. Val av styrelseposter

a) Till ordförande för två år valdes Leif Stark
b) Till sekreterare för två år valdes Bernt-Olav Berger
c) Till ledamot för två år valdes Tore Gustavsson
Val
a)
b)
c)
d)
e)
f)

av övriga poster
Till stugvärd valdes Björn Bergström
Till suppleanter valdes Lars Myrén och Ola Strand
Till valberedningen valdes Mattias Hallgren och Jan Rosén
Till seglingskommittén valdes Kjell Stensson och Tomas Dahlström
Ungdom/Utbildning utgår tills vidare på grund av brist på ungdom
Till Jollegruppen valdes Bernt-Olav Berger

7. Till revisorer valdes Jan-Olov Larsson och Ulf Raij.

8. Årsmötet godkänner att styrelsen förbehåller sig rätten att återkomma med datum
för arbetsdagar under 2006. Däremot kommer tiderna att vara de gamla vanliga,
0900-1400 och mat kommer serveras från 1230. Arbetsdag vid klubbstugan är det
upp till stugvärdarna att ordna med.

9. Årsmötet godkänner även här att styrelsen återkommer senare med datum för
arbetskväll i sommar.

10. Årsmötet godkänner styrelsens förslag att inte höja några avgifter i år. Däremot
kommer kranlyft för ickemedlemmar att höjas till den mer praktiska summa 400
SEK. (den gamla var 370 SEK)

Grums Båtsällskap

Årsmötesprotokoll

2(2)

11. Årsmötet godkänner styrelsens förslag att skänka 1000 SEK till den årliga
höstfesten som anordnas av stugvärdarna vid klubbstugan under nästa år.
Styrelsen föreslår även att en ”inträdesavgift” tas emot av besökarna.

12. Årsmötet godkänner styrelsens förslag att skänka 1000 SEK till seglarnas
prisutdelning för 2006.

13. Kassören tackade å klubbens vägnar Ossi Järvin för ett mångårigt arbete i styrelsen
och gav honom en krukväxt.
Kassören tackade även den avgående ordföranden Josef Jura för ett mångårigt
engagemang i klubbens styrelse, de tio sista som ordförande. Även Josef fick en
krukväxt, men även ett paket delades ut. Vi fick aldrig veta vad paketet innehöll,
men vi tackar ändock Josef för hans enorma insats som ordförande.

Till sist sade Josef några ord där han mest jämförde GBS med andra klubbar runt i
närområdet och framhävde GBS som en väldigt bra fungerande klubb.

14. Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.
//Bernt-Olav Berger, sekreterare Grums Båtsällskap

