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Plats Plats Folkets hus i Söndrum, Art; Medlemsmöte

Distribueras till Styrelsen samt protokolljusterare

$1 Val av ordförande och sekreterare
Mötet valde Sven Palmkvist till ordforande och Joakim Stare till sekreterare.

$2 Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Stefan Skoog och Peter Graaf.

$3 F astställande av röstlängd
Mötet beslutade att använda medlemsregistret som röstlängd.

Fråga om mötet är behörigen utlyst
Mötet ansågs vara behörigen utlyst.

$5 F astställande av dagordning
Dagordningen godkändes med ett tillagg, punkt 11B Motioner.

Ekonomisk redovisning
Sven Palmkvist redovisade det ekonomiska läget och en budgetuppföljning 2007
fanns tillgänglig på mötet. Ekonomin är god och vi följer budgeten i stort. Löner
har stigit då Ingvar Andersson har gått upp till 75%, reparation av kranen har
tillkommit och muddringen har blivit billigare.

$7 Fastställande av avgifter
Båtplatserna förblir oförändrade, avgifter for båtar på land blir enligt följande:
425:- per säsong för jolle
650:- per säsong for trailer

1000:- för enbart vinteruppläggningsplats



$8 S ä songen 2007
Ingvar Andersson rapporterade säsongens större händelser enligt nedan.

Sjösättningskranen har fått en ny maskin.
Hygienhuset är renoverat och dörrhängningen vänd
Nytt golv i klubbhuset
Brygga 2 och 4 är lappad och lagad
Diverse el-arbeten pga. sviterna &ån Gudrun
Nya trafikskyltar med behörig trafik

g9 M u ddring 2007/2008
Sven Palmkvist redovisade problematiken kring muddringen i våras som trotts en
hel del problem slutade bra. Kommunen tog kostnadsfritt hand om massorna och
ingen av de närvarande medlemmarna har haft problem under säsongen.
Djupmätning för att identifiera omfattningen av nästa års muddringsbehov
kommer att utföras i början av nästa år

$10 Kontakter med kommunen
Kontakt med Kjell Höglund i följande punkter.

Fyren skall målas.
Golvet i klubblokalen är åtgärdat.
Inget gehör för större bidrag, 5-10000 kr, för föreningens arbete med
sopcontainrar, mm.
Utsiktsplats på stora piren är intressant och &ågan diskuteras vidare.

g11 Miljötillstand
Vi har enbart tillstånd för att dumpa muddringsmassor, tillståndet gäller i
dagsläget inte för muddring. Styrelsen skall ansöka om detta hos länstyrelsen.

$11b Motioner
1. Motion 070925 från Göran Westergren.

Göran föreslår att kölistan på båtplatser finns tillgänglig på hemsidan och
att båtägare definieras som den som är båtens försäkringstagare. Styrelsen
är emot att lägga ut listan på hemsidan men undersöker om listan kan
finnas tillgänglig i klubbhuset. Styrelsen kommer att begära in vem som är
försäkringstagare inför varje sjösättning,och även se över rutinerna för
andrahandsuthyrning. Frågan tas upp på nästa styrelsemöte. Motionen
anses därmed besvarad. Motionären förklarar sig även vara nöjd med
detta.

2. Motion 070923 från Kaj Johansson.
Kaj föreslår att protokoll &ån styrelsemöten skall läggas in på GSS
hemsida. Två förslag diskuterades, styrelseprotokoll på hemsidan mot att
enbart lägga ut viktiga händelser och efter handuppräckning beslutades att
enbart viktiga händelser från styrelsemötena skall redovisas på hemsidan.
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g12 Kommande utbildningsverksamhet
Utbildningsansvarig Hans Särman vill ha in medlemmarnas önskemål och behov
av kurser och utbildningar så vi kan göra en ny utbildningsplan för 2008. Under
hösten har vi flera kurser på gång. Skärgårdsskepparen, mat på sjön och VHF är
fullbelagda däremot har kustskepparen och kurs i knoppslagning få anmälda.
Annonsering sker på anslagstavlan i klubbhuset och via hemsidan,

$13 Spangenbergseg ligarna, intresse, former?
Intresset för kappsegling har minskat &ån år till år men mötet vidhöll ändå att
Spangenbergseglingen skall finnas kvar i någon form. För att klara av detta
behövs en seglingskommitté. Valberedningen får i uppdrag att inför nästa säsong
skaffa medlemmar till denna kommitté, med uppgift att bl. a. arrangera
seglingstävling i någon form. Valberedningens sammankallande, Dan Johansson,
meddelade att valberedningen eAerlyser förslag till kandidater till
seglingskommittén.

g14 Sjö- och torrsättning 2008
Tider för sjösättning 2008, den 19/4, 26/4 och 10/5
Tider för torrsättning 2008, den 20/9, 27/9 och 11/10.
Tiderna kommer att stå på hemsidan.

$15 Grötvik, förvaltning eller utveckling
Frågan diskuterades utan avsikt att något beslut skulle fattas. Styrelsen fortsätter
att bereda frågan om hur hamnen kan utvecklas på kort och lång sikt.

$16 Båtmässan i Göteborg 080205

Båtmässan i Göteborg anordnas med bussresa enligt baksidan på kallelsen,
anmälan till Ingvar Andersson.

$17 Datum för årsmötet 2008
Årsmötet för 2008 blir den I S/3

$18 Övrigt
Ärtsoppa på Ekebacken 28/11 kl. 19.00 med Anders Bergenek som
föredragshållare
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$'19 Avslutning
Ordforanden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid pro®kollet
J

Joakbn Stare

Justerat Justerat

og Peter Graaf '


