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Grums Båtsällskap
PROTOKOLL
Ärende

Årsmöte 2015 Grums Båtsällskap

Datum

Onsdag den 02. december 2015 kl. 18:30

Plats

OK Älgens klubbstuga vid Ishallen Grums
1.
2.

Mötets öppnande. Årsmötet godkände kallelsen och dagordningen. En tyst minut
hölls för att hedra medlemmar som avlidit under året.

2.

Till mötets ordförande valdes Leif Starck, till sekreterare Haakon Berger,
och till justeringsmän Lars Myrén och Tord Thorin.

3.

Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2015 ställdes till medlemmarnas
förfogande och godkändes av årsmötet. Revisionsberättelsen föredrogs av Leif Starck.

4.

Årsmötet beslutade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2015.

5.

Bryggfogdens rapport för 2015 föredrogs av Peter Nilsson. Inga synpunkter från
mötesdeltagarna framkom.

6.

Val av styrelseposter:
(a)
(b)
(c)

Till ordförande för 2 år valdes Leif Starck.
Till styrelsemedlem för 2 år valdes Tore Gustafson.
Till styrelsemedlem för 2 år valdes Peter Nilsson.

Val av övriga poster:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
7.

Till suppleanter för 1 år valdes Hans Olov Strand och Stellan Karlsson.
Till valberedning för 1 år valdes Tomas Dahlström (sammankallande)
och Tord Thorin.
Till seglingskommitté för 1 år valdes Kjell Stensson och Niklas Österlund.
Till jollegruppsansvarig för 1 år valdes Niklas Elvin.
Till revisorer för 1 år valdes Tomas Messfeldt (sammankallande)
och Susanne Nyberg.
Till miljöombud och hemsidesredaktör för 1 år valdes Bernt-Olav
Berger.

Beslut om arbetsdagar och arbetskväll.
Årsmötet biföll styrelsens förslag om arbetsdagar den 23. april och den 1.oktober
2016, samt en arbetskväll den 22. juni 2016.
Årsmötet biföll styrelsens föreslag att 2016 års årsmöte hålls torsdagen den 1.
december 2016.
Alla datum kommer som vanligt att annonseras i GV-Nytt och på hemsidan.

8.

Mötet biföll styrelsens förslag om ett bidrag på 1.000 kronor till eventuell
prisutdelning i 2016 års GBS-cup, om någon sådan anordnas.

9.

Övriga frågor :
Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
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Frågor angående information om vad som händer och kommer hända i klubben, samt
hur ej bevakade nätter på inre och/eller yttre området skall hanteras, togs upp av
närvarande medlemmar. Båda frågorna diskuterades av mötesdeltagarna.
Ordföranden tog upp följande :
Medlemmarna bör ta en runda på området vid tillfälle för att kontrollera att inga objudna
gäster har varit framme. Lösa föremål skall låsas fast vid vagnarna.
Vägbommarna skall hållas låsta.
Ny vaktkur på marinan kommer att byggas under kommande vår, kommer att placeras
väster om båtkranen.
Anläggning för tömning av båttoaletter är på gång under 2016. Det blir en flytande
anläggning med manuell pumputrustning.
Tvättanläggning för båtbottnar har lagts på is tills vidare. För närvarande finns inga krav
på eller föreskrifter för sådana anläggningar. Båtägarna uppmanas att endast använda
tillåtna bottenfärger.
Vaktpoolen som infördes under 2014 har väckt dåligt intresse. Alla medlemmar måste
ta sitt ansvar och gå vakt.
I sopkärlen får endast hushållssopor kastas, och endast olja får tömmas i oljetanken.
Inga batterier, inga oljefilter, inget skrot är tillåtet.
Vid kommande arbetsdagar kommer närvaro-/matbiljetter att delas ut fram till klockan
09.15. Detta för att hindra att medlemmar dyker upp strax före klockan tolv enbart för
att få mat, vilket vi tyvärr har haft några fall av.
20 medlemmar var närvarande vid mötet.
10.

Mötet avslutades med att ordföranden riktade tack till mötesdeltagarna för utvisat
intresse.

Baguetter och dryck serverades efter mötets avslutning.
STYRELSEN
………………………………………..
Leif Starck, ordförande

……………………………………….
Haakon Berger, sekreterare

………………………………………..
Fredrik Magnusson, justeringsman

………………………………………..
Jan Eriksen, justeringsman
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