
Kallelse till årsmöte i GSS 2014

Som medlem i Grötviks Segelsällskap kallas Du till årsmöte enligt följande:

Tid: Lördagen den 22 mars 2014  kl 10.00
Plats: Folkets hus, Söndrum

Dagordning enligt stadgarna, § 7.4. Förslag till dagordning, bifogas denna
kallelse. Verksamhetsberättelse 2013, verksamhetsplan 2014 samt
valberedningens förslag till funktionärer, finns på vår hemsida www.grotvik.se i
god tid före mötet.

Valberedningens förslag, liksom verksamhetsberättelse, kommer även att finnas
tillgängliga i klubbhuset två veckor före mötet. Dessa handlingar kommer också
att finnas i möteslokalen under årsmötet. Inga motioner har inkommit före den 1
februari, vilket är sista dagen för dess inlämnande.

Aktuella adresser och mobilnummer är ett måste att ha om informationen skall
kunna nå ut på ett bra sätt. Därför ber vi Dig om att anmäla adressändringar av
varje slag till hamnkontoret genom formulär på vår hemsida www.grotvik.se och
klicka på registreringslänken i högerspalten. Du kan också anmäla ändring via
mail hamnen@grotvik.se eller ringa 035 37516. Och Du som har mail, skicka
denna adress till hamnkontoret genom nämnda registreringsformulär. Vår
ambition är att bygga upp ett bra mailregister över medlemmarna, för att via detta
bättre kunna nå ut med information.

Frivilliga insatser fordras för att vi skall ha en bra hamn och god gemenskap.
Ställ därför upp när Du kan då behov finns !

Välkommen till årsmötet !

Styrelsen för Grötviks Segelsällskap, 2014-02-25

Sven Palmkvist
Ordförande

Grötviks Segelsällskap



Grötviks Segelsällskap

Årsmöte med Grötviks Segelsällskap
Lördagen den 22 mars 2014

Dagordning

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare
3. Fastställande av röstlängd
4. Fråga om mötet är behörigen utlyst
5. Fastställande av dagordning
6. Föredragning av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsår
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Disposition av årets resultat
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Motioner. Ingen inkommen den 1 februari 2014
12. Fastställande av arvode för styrelsen
13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
14. Val av styrelse

a. Ordförande för en tid av 1 år
b. Val av tre ordinarie ledamöter för en tid av två år
c. Val av två suppleanter för en tid av ett år

15. Val av revisorer
a. Val av två revisorssuppleanter för en tid av ett år

16. Val av valberedning
a. Val av tre ordinarie ledamöter för en tid av ett år
b. Val av suppleant för en tid av ett år

17. Vår ekonomi, information, diskussion.
18. Information/diskussion om behov av och möjlighet till omflyttning av

båtplatser.
19. Förhandlingar med kommunen om reviderad avtalskonstruktion
20. Information från styrelsen

a. Stormskador, reparation
b. Muddringsbehov
c. Nya klubblokalen
d. Uppställningsplats för husbilar
e. LOVA-ansökan sugtömningsanläggning
f. Sjösättning, ny entreprenör
g. Hamnfest 2014

21. Övrigt
22. Avslutning


