
PROTOKOLL 1(3)
Grötviks Segelsällskap Protokollsnr

2009-03-28 år smöte

INedlemsmöte
Tid 2009-03-28

Plats Plats Folkets hus i Söndrum, Art; Medlemsmöte

Distribueras till Styrelsen samt protokolljusterare

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

$2 Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare
Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Kennet Elofsson och Hans
Arvidsson.

$3 Fastställande av rösäängd
Mötet beslutade att använda medlemsregistret som röstlängd.

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

$5 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

$6 Föredragning av styrelsens årsredovisning
Sven Palmkvist redovisade verksamhetsberättelsen for 2008 och mötet godkände
denna som styrelsens årsredovisning.

$7 Revisorernas berättelse
Revisorn Maj-Louise Larsson läste upp revisionsberättelsen som godkändes av
mötet.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen för 2008 godkändes, och fastställdes.



$9 Fråga om disposition av årets resultat
Disposition av årets resultat godkändes.

$10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvars&ihet.

$11 Anmälda ärenden — motioner
Inga motioner har kommit in till mötet.

$12 Fastställande av arvode till styrelsen
Styrelsens arvode för 2009 fastställdes till ett basbelopp.

$13 Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
2008
Sven Palmkvist redovisade verksamhetsplanen och Bo Larsson redovisade
budgeten for 2009 och mötet godkände dessa.

g4 Val av styrelse
a. Ordförande för en tid av ett år. Sven Palmkvist valdes till ordförande
b. Val av tre ordinarie ledamöter för en tid av två år: Omval av Leif

Gudmundsson; Claes Lövkvist och Hans Roth.
c. Val av två suppleanter för en tid av ett år: Omval av Gösta Köning och

Thomas Larsson

$15 Val av revisor
a. Val av en ordinarie revisor för en tid av två år: Omval av Mats Jansson
b. Val av två revisorsuppleanter för en tid av ett år: Omval av Peter

Willner och Morgan Eriksson

P6 Val av valberedning
a. Val av tre ordinarie ledamöter för en tid av ett år: Omval av Torbjörn

Jonsson, Dan Johansson och Kenneth Elofsson
b. Val av en suppleant för en tid av ett år: Omval av Anders Schager

$17 Utökning av antalet båtplatser, ny brygga
• Styrelsen har i enlighet med beslut på höstmötet omlokaliserat ett antal

båtar, c:a 25st, för att tillgodose medlemmars önskemål på bredare
båtplatser.

• På hemsidan har fyra förslag till ny brygga redovisats. Vad gäller förslagen
1-3, med ny brygga i hamnbassängen i olika varianter, beslutade mötet att
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avvakta med ett ställningstagande tills effekterna av förändringen av
reglerna för kösystemet, med krav på medlemsavgifl, kan utläsas.

• St y relsen &amhåller, att dess huvudalternativ till ny brygga, är alternativ 1.
• Fö rs lag nummer fyra som innebär att flytbryggan flyttas ut så att det ger

plats till ca fyra nya båtplatser fick styrelsen i uppdrag att genomföra med
förändringen att båtplatserna utgår från en förlängd brygga utmed piren.
Budgetram 75-100 tkr.

• Fö rs laget med nya pirarmar far behandlas långsiktigt tillsammans med
visionen att utnyttja det innersta stenbrottet. Förslagen kräver vattendom
och innebär väsentligt större kostnader.

$18 Inforrnation till och från styrelsen
Hans Sjöblom från If informerade om klubbens nya avtal och vilka villkor
och rabatter som avtalats. If bistår med säkerhetskampanj och utrustning till
hamnen. Information kommer finnas i klubbstugan och på hemsidan.
Tolarps bygg har förstärkt brygga tio. Kommunen kommer gjuta ovansidan
på bryggan med betong, vilket skall vara färdigt till 1 Maj,
Ca 25 båtar har flyttats om så att de gått att genomföra breddning av ett
antal platser.
Avtalet med kommunen har förlängts till ett tio års avtal.
Angående utvecklingsplanen för Grötviks hamn så som kiosk, sjöbodar mm
så är medlemmarna välkomna att lämna in ytterligare idéer till styrelsen.
Ordförande tryckte på kravet att lämna in försäkringsbrev på båtarna före
sjösättning samt märkning av vaggor och vagnar.
Ordförande betonade även att medlemmarna måste ställa upp när
bryggvärdarna kallar till i och upptagning av bommar.
Angående utnyttjandet av elkontakter på land så måste medlemmarna visa
hänsyn, skall kontakten vara i över natten så tala med Ingvar.

$19 Avslutning
Mötets ordföranden Sven Palmkvist tackade deltagarna för visat intresse och
förklarade mötet avslutat.

Vi let

im Stare

Justerat Justerat

Kenneth Elofsson Hans Arv idsson


