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Grums Båtsällskap
PROTOKOLL
Ärende

Årsmöte 2007 Grums Båtsällskap

Datum

Torsdag den 06 december 2007 kl. 18:30

Plats

OK Älgens klubbstuga vid ishallen Grums
1.

Mötets öppnande. Godkännande av kallelse och dagordning.
Årsmötet godkände kallelsen och dagordningen.

2.

Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsmän.
Till mötets ordförande valdes Leif Starck, till sekreterare Haakon Berger,
och till justeringsmän Tore Gustavsson och Anders Karlsson.

3.

Tyst minut hölls till minne av Gunde Helgesson, som avlidit under året
och som var en av Grums Båtsällskaps äldsta medlemmar.

4.

Årsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för 2007.
Årsmötet godkände årsberättelsen utan synpunkter. En fråga ställdes
angående kassörens syn på föreningens ekonomi i samband med bokslutet.
Revisionsberättelsen föredrogs av Johnny Skoog.

5.

Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för 2007.
Årsmötet beslutade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2007.

6.

Bryggfogdens rapport för 2007.
Peter Palmertz föredrog rapporten. Inga synpunkter från mötesdeltagarna.

7.

Val av styrelseposter:
(a)
(b)
(c)

Till ordförande för 2 år valdes Leif Starck.
Till styrelsemedlem för 2 år valdes Tore Gustavsson.
Till styrelsemedlem för 2 år valdes Peter Palmertz.

Val av övriga poster:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
8.

Till suppleanter för 1 år valdes Ola Strand och Stellan Karlsson.
Till valberedning för 1 år valdes Jan Rosén och Mattias Hallgren.
Till seglingskommitté för 1 år valdes KLjell Stensson och Thomas
Dahlström.
Till jollegruppsansvariga för 1 år valdes Pierre-Haakon Berger
och Niklas Elvin.
Till revisorer för 1 år valdes Johnny Skoog (sammankallande)
och Lars-Olov Lurch Larsson.

Beslut om arbetsdagar och arbetskväll.
Årsötet biföll styrelsens förslag om arbetsdagar den 10. maj och den 11.oktober
2008, samt en arbetskväll den 2. juli 2008.
Årsmötet biföll styrelsens föreslag att 2008 års årsmöte hålls den 8. december
2008.

9.

Beslut om medlems- och bryggavgifter. Årsmötet biföll styrelsens förslag om
följande ändringar :
Bryggplatsavgiften höjs från 350 till 385 SEK per breddmeter.
Avgift för plats vid ekbryggan höjs från 250 till 275 SEK.
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Avgift för uppställningsplats höjs från 325 till 350 SEK.
Avgift för ekuppläggning höjs från 100 till 125 SEK.
Avgift för elförbrukning i båthus höjs från 100 till 200 SEK.
10.

Beslut om höstfest.
Årsmötet biföll styrelsens förslag att stugvärdarna annonserar vid bryggorna
om datum för den traditionella höstfesten . Även förslaget att GBS beviljar
ett bidrag på 1 000 SEK till höstfesten, och att festdeltagarna betalar
en ”inträdesavgift”, bifölls.

11.

Årsmötet biföll styrelsens föreslag om ett bidrag på 1.000 SEK till seglarnas
prisutdelning (i den mån någon GBS-cup anordnas under 2008).

12.

Förslag om förtydligande av punkt 8.3.12 i Stadgarna :
Styrelsen föreslår att skrivningen ändras från nuvarande
”Behandling av förslag , som väckts av Styrelsen eller inlämnat till Styrelsen
av röstberättigad medlem minst 21 dagar , dock för förslag om stadgeändring
eller upplösning av föreningen ska inlämnas senast 30 dagar före mötet”
till följande
"Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller som skriftligen inlämnats
till Styrelsen av röstberättigad medlem minst 21 dagar före årsmötet, dock
avseende förslag som innebär stadgeändring eller upplösning av föreningen,
senast 30 dagar före årsmötet."
Det är Styrelsen uppfattning att omröstning vid ett årsmöte är tillräckligt för
godkännande eller underkännande av detta förslaget, eftersom det endast rör
sig om ett förtydligande (alltså ingen ändring av Stadgarnas innebörd).
Årsmötet biföll förslaget om förtydligande av stadgarna.

13.

Övriga frågor.
Under Övriga frågor restes fråga om GBS’ framtidsplaner. Ordföranden svarade,
bl a genom att nämna Trollingklubbens arrangement under hösten, som genomfördes med Karba som bas och som bl a resulterat i att ett antal medlemmar i
trollingskluuben vill bli medlemmar även i GBS.
Vidare diskuterades frågan om byggnation av ytterligare båthus. Ordföranden
poengterade att GBS principiellt är positiv till sådan byggnation, men att inga
beslut kommer att fattas innan miljörapporten från Grums Kommun och Länsstyrelsen har offentliggjorts (under vintern 2008). Frågeställaren påpekade vikten
av att de som ansökt om bygglov för båthus behandlas i rätt turordning.
Projektledaren Tore Gustavsson redogjorde för utbytet av ca 45 meter av den
fasta delen av Y-bryggan. Befintlig brygga är i dåligt skick, och vid lågvatten har
båtägarna svårt att komma ned i och upp ur båtarna (stor höjdskillnad). Bryggsektionen kommer att ersättas med flytbryggor i betong.
Ordföranden påpekade att befintliga rörbryggor kommer att ersättas med betongbryggor i den takt som ekonomin tillåter.
Fråga ställdes angående planer för utökning av antalet bryggplatser på Karba.
Bryggfogden svarade att inga konkreta planer finns för närvarande.

14.
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Mötets avslutning.
Ordföranden tackade medlemmarna för att så många deltar vid arbetsdagarna.
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Tack riktades även till jollegruppen för väl utfört arbete.
Ordföranden uppmanade slutligen medlemmarna att kontakta bryggprojektet för
att eventuellt kunna hjälpa till vid byggnation och sjösättning.
Smörgåstårta och dryck serveras efter mötets avslutning.
STYRELSEN

………………………………………..
Leif Starck, ordförande

……………………………………….
Haakon Berger, sekreterare

………………………………………..
Tore Gustavsson, justeringsman

………………………………………..
Anders Karlsson, justeringsman

Årsmöte 2007-12-06

