2021-04-07

Årsmöte med Grötviks Segelsällskap, Söndagen den 25 april 2021,
kl 16.00. OBS årsmötet sker digitalt via Zoom. Incheckning kan
ske från kl 15.30. Kl 16.00 görs en genomgång av tekniken och
själva årsmötet startar kl 16.15.
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. Fastställande av arvode för styrelsen.
a. Styrelsen föreslår 1,5 basbelopp att fördelas inom styrelsen
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
13. 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
14. Val av revisorer
a. Val av ordinarie revisor två år
b. Val av en revisorssuppleant för en tid av ett år
15. 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
16. Nytt arrendeavtal med kommunen, information on pågående förhandlingar
17. Motioner. Inga motioner har inlämnats.
18. Stadgeändring. Årsmötet 2020 beslöt att kallelser till föreningsmöten endast skall ske
via mail. Styrelsen föreslår att §7.2 ändras till att lyda;” ”Kallelsen sker via e-post.”
19. Medlemmarnas uppslutning kring städdagar samt upptagning och iläggning av
bommar. Detta fungerar ej fullt ut i hamnen. Styrelsen uppmanar medlemmar att
deltaga i dessa arbeten. Det är en del av medlemskapet i GSS.
20. Muddring 2021. Information om regelverket för att erhålla erforderliga tillstånd.
21. Information från styrelsen
a. Hamnfest 2021
b. Informationstavlor
22. Övrigt
23. Avslutning

