PROTOKOLL ÅRSMÖTE SOTEFJORDENS
SEGELSÄLLSKAP
2018-12-09
§1 Mötets öppnande.
Mötet öppnades klockan 14:36
§2 Mötets utlysande
Mötet har vart utlyst på hemsida, e-post, Facebook på klubbhuset och anslagstavlor i samhället.
Mötets utlysande godkändes.
§3 Genomgång och godkännande av dagordningen
Förslag till dagordning lästes upp och godkändes.
§4 Val av ordförande för årsmötet
Till mötets ordförande valdes Peter Johansson.
§5 Val av sekreterare för årsmötet
Till mötets sekreterare valdes Stina Behrman.
§6 Val av två justeringsmän för årsmötet
Till justeringsmän valdes Håkan Johansson och Helen Lidholm.
§7 Presentation av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 2017-11-01 2018-10-31
Se bifogad fil, verksamhetsberättelse.
§8 Godkännande av verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen godkändes i sin helhet.
§9 Ekonomisk rapport av kassören för räkenskapsåret
Kassören gick igenom resultat- och balansrapporten samt förtydligande av vissa konton och
justeringar i kontoplan och resultaträkning som gjordes 2017.
Till nästa år bifogas presentation av resultat och balansräkningen till utskick av dagordning
för årsmötet.
För ytterligare information se bifogad fil, resultat- och balansrapport.
Ekonomisk rapport godkännes.
Budgetgenomgång för 2019 av Ove Lindgren.
Inkomna frågor: Kring framtida investeringar av nya båtar. Vi avsätter inga pengar på detta i
årets budget då vi behöver först se vilket behov klubbens framtida seglare har.
Bidragsansökningar är ej upptagna då vi inte vet om det kommer generera en intäkt.
Om vi har bidragsansökan som ett mål bör det ligga som en intäkt och en kostnad även i budget.
Frågan om eventuella korrigeringar tas med till första styrelsemötet.
§10 Rapport från revisorerna
Revisionsberättelsen lästes upp av Bengt Carlsson och godkändes.

§11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.
§12 Val av styrelseledamöter för verksamhetsåret 2018–2019
Poster som är aktuella för omval: Sekreterare, vice ordförande, en ledamot, materialförvaltare.
Valberedningens förslag till ny styrelse tillkännagavs enligt nedan:
Ordförande: Peter Johansson - (valdes för ett år)
Vice ordförande: Joakim Sandberg- (valdes för 2 år)
Kassör: Mayra Caldiz (valdes för ett år,)
Sekreterare: Emelie Cui – (valdes för 2 år)
Ledamot: Stina Behrman – (valdes för 2 år)
Ledamot: Carina Andersson – (sittande)
Materialförvaltare: Vakant –
Valberedningens förslag till ny styrelse godkändes och valdes för 2019.
Kommentar till den vakanta posten på materialförvaltare. Bengt Carlsson föreslår att styrelsen
har övergripande ansvar för materialförvaltningen men att det skapas en arbetsgrupp som
arbetar aktivt med rollen under året.
§13 Val av revisorer, valberedningens förslag
Valberedningens förslag till revisorer för 2019, Björn Karlsson och Bengt Carlsson, godkändes
och valdes för 2019.
§14 Val av valberedning
Britt Lindgren och Conny Stensson valdes till att utgöra valberedning för 2019. Conny Stensson
valdes till sammankallande för valberedningen.
§15 Förslag till medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
Medlemsavgifterna för 2019 föreslås höjas med 50 kronor för familjemedlemskap, dvs. 400
kronor. Enskild medlem föreslås höjas med 20 kronor, dvs 220 kronor.
Höjningen motiveras med förändrade avgifter från förbunden samt för att spegla andra
verksamma föreningars avgifter. Förslagen godkännes.
§16 Val av styrelseledamöter som var för sig tecknar föreningen för kommande
verksamhetsår (2018-11-01 - 2019-10-31)
Ordförande och kassör för kommande år, Peter Johansson, 841002-4858 och Mayra Caldiz
740702-8542, väljs för att teckna föreningen var för sig för kommande verksamhetsår.
Godkännes och valdes.
Viss delegering kommer att ske för löpande in- och utbetalningar till ansvarig för kansli.
Dock kommer alltid dessa godkännas av kassör eller ordförande.
§17 Övriga frågor
Inga motioner har inkommit eller anmälts till mötet. Önskemål om att ta del av
verksamhetsberättelse, resultat- och balansrapport i god tid innan årsmötet har inkommit.
Fråga kring att bidragsansökan bör ligga med i budget tas också upp. Se §9.
Styrelsen har på grund av förändringar inom styrelsen en vakant plats på materialförvaltare men
hoppas detta kan vara löst till kommande årsmöte. Se §12.
Camilla Morin vår nya kanslist presenteras och presenterar sig och sin bakgrund.

§18 Avtackning/Utmärkelser
Britt Lindgren avtackades för sitt engagemang som kanslist. Ove Lindgren avtackades för sitt
engagemang i styrelsen.
Ovärderligt engagemang, kunskap och omtanke om alla individer i klubben och våra lokaler!

§19 Årsmötet avslutas
Mötet avslutas.

Ordförande för mötet

Sekreterare för mötet

Peter Johansson

Stina Behrman

Justeringsman

Justeringsman

Helen Lidholm

Håkan Johansson

