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Grums Båtsällskap
PROTOKOLL
Ärende

Årsmöte 2009 Grums Båtsällskap

Datum

Måndag den 07 december 2009 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 Leif Nesset och Robin Karlsson.

3.

Årsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för 2009.
Årsmötet godkände årsberättelsen utan synpunkter. Revisionsberättelsen
föredrogs av Johnny Skoog.

4.

Årsmötet beslutade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2009.

5.

Bryggfogdens rapport för 2009.
Inga synpunkter från mötesdeltagarna på Peter Palmertz’ rapport.

6.

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 Elaine Ivarsson.

Val av övriga poster:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
7.

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 Kjell Stensson och Thomas
Dahlström.
Till jollegruppsansvarig för 1 år valdes Niklas Elvin.
Till revisorer för 1 år valdes Johnny Skoog (sammankallande)
och Jan Eriksen.
Tll miljömbud och hemidesredaktör för 1 år valdes Bernt-Olav
Berger.
Till klubbstugevärd för 2 år valdes Björn Bergström.

Mötet biföll styrelsens förslag om följande avgiftshöjningar :
Medlemsavgiften höjs till 250 kronor.
Bryggplatsavgiften höjs till 425 kronor/breddmeter.
Avgift för plats vid ekbryggan höjs till 425 kronor per plats.
Avgift för ekuppläggning höjs till 200 kronor.
Avgift för uppställningsplats på Karba höjs till 400 kronor.

8.

Beslut om arbetsdagar och arbetskväll.
Årsötet biföll styrelsens förslag om arbetsdagar den 8. maj och den 9.oktober
2010, samt en arbetskväll den 30. juni 2010.
Årsmötet biföll styrelsens föreslag att 2010 års årsmöte hålls den 6. december
2010.
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Alla datum kommer att annonseras i GV-Nytt och på hemsidan.
8.

Årsmötet biföll styrelsens förslag att ett bidrag beviljas till Klubbstugans verksamhet år
2010 som är förenligt med föreningens ekonomi.
Stugvärdarna annonserar vid bryggorna om datum för den traditionella höstfesten .
Dessutom kommer annonsering på hemsidan att ordnas.

9.

Mötet biföll styrelsens förslag om ett bidrag på 1.000 kronor till eventuell
prisutdelning i 2010 års GBS-cup.

10.

Övriga frågor.
Frågade ställdes om anledningen till avgiftshöjnignarna och fick svar av kassören.
Ratten till vraket som ligger vid klubbstugan finns. Denna kommer att överlämnas till
ordföranden, och efter renovering kommer den att tillfalla klubbstugan.
Frågan om låsning av vägbommen på Karba togs upp – låsningen sköts dåligt.
Skärpning krävs.
Fråga ställdes om giften i marken på Karba. Ordföranden påpekade att frågan ägs av
länsstyrelsen.
Avgående bryggfogde Peter Palmertz avtackades av ordföranden.
Ordföranden riktade beröm och tack till alla som deltagit i arbetet med nya bryggor.
De gamla, utbytta bryggorna kommer att hanteras enligt kommande styrelsebeslut.

11.

Mötets avslutning.
Ordföranden riktade tack till mötesdeltagarna för utvisat intresse, och avslutade
därefter årets årsmöte.

Baguetter och dryck serverades efter mötets avslutning.
STYRELSEN
………………………………………..
Leif Starck, ordförande

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

………………………………………..
Leif Nesset, justeringsman

………………………………………..
Robin Karlsson, justeringsman
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