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Grums Båtsällskap
PROTOKOLL
Ärende

Årsmöte 2010 Grums Båtsällskap

Datum

Måndag den 06 december 2010 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 Robin Karlsson och Tomas Mörk.

3.

Bokslut, revisionsberättelse och årsberättelse för 2010.
Revisionsberättelsen föredrogs av Johnny Skoog. Sekreteraren hade tyvärr
glömt att skriva ut årsberättelsen, vilket beklagas djupt. Berättelsen finns
numera på hemsidan.

4.

Årsmötet beslutade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2010.

5.

Bryggfogdens rapport för 2010.
Inga synpunkter från mötesdeltagarna på Elaine Gustafssons rapport.

6.

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

Till styrelsemedlem för 2 år valdes herr Lars Myrén.
Till styrelsemedlem för 2 år valdes herr Leif Nesset.
Till styrelsemedlem för 2 år valdes herr Jerker Dahlén,
som hälsas särskilt välkommen som ny styrelsemedlem.
Till styrelsemedlem för 2 år valdes herr Haakon Berger.

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

Till suppleanter för 1 år valdes herrarna Hans Olov Strand och
Stellan Karlsson.
Till valberedning för 1 år valdes herrarna Jan Rosén (sammankallande)
och Mattias Hallgren.
Till seglingskommitté för 1 år valdes herrarna Kjell Stensson
och Thomas Dahlström.
Till jollegruppsansvarig för 1 år valdes herr Niklas Elvin.
Till revisorer för 1 år valdes herrarna Johnny Skoog (sammankallande)
och Jan P. Eriksen.
Tll miljömbud och hemidesredaktör för 1 år valdes herr Bernt-Olav
Berger.
Till klubbstugevärdar för 2 år valdes fru Ingela Bergström
och herr Jan K. Andersson.

Beslut om arbetsdagar och arbetskväll.
Årsötet biföll styrelsens förslag om arbetsdagar den 7. maj och den 8.oktober
2011, samt en arbetskväll den 29. juni 2011.
Årsmötet biföll styrelsens föreslag att 2011 års årsmöte hålls den 5. december
2011.
Alla datum kommer att annonseras i GV-Nytt och på hemsidan.
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8.

Mötet biföll styrelsens förslag om ett bidrag på 1.000 kronor till eventuell
prisutdelning i 2011 års GBS-cup.

9.

Övriga frågor.
Ingen medlem hade någon övrig fråga att rikta till årsmötet.
Ordföranden gjorde följande anförande i sammandrag :
Efter investeringar i nya bryggor och med ökande medlemstal fortsätter Grums
Båtsällskap den positiva utvecklingen vi sett under en lång följd av år.
Ordföranden varnade för bildandet av olika falanger inom föreningen. Alla måste
dra åt samma håll, och det är viktigt att styrelsens bestämmanderätt i alla frågor
som rör klubbens verksamhet respekteras av alla. En uppmaning riktades därför
till alla medelammar som har idéer eller förslag att kontakta styrelsen innan
eventuellt arbete påbörjas.
Ordföranden riktade slutligen ett tack till avgående styrelsemedlem Leif Ewn, som
inte kunde närvara vid årsmötet, och som därför kommer att uppvaktas och avtackas
vid passande tidpunkt längre fram.
25 medlemmar var närvarande vid mötet.

10.

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

………………………………………..
Tomas Mörk, justeringsman

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