Grums Båtsällskap
PROTOKOLL

Ärende

Årsmöte 2015/2016 Grums Båtsällskap

Datum

Torsdag den 1 december 2016 kl 18:30

Plats

OK Älgens klubbstuga vid Ishallen i Grums
1. Mötets öppnande. Kallelse och dagordning godkändes av mötet.
2. Till mötesordförande valdes Leif Starck, till sekreterare valdes Haakon Berger,
och till justeringsmän valdes Mats Andersson och Jerker Dahlén.
3. Årsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för 2016 lades fram och godkändes
av mötet..
4. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016.
5. Bryggfogdens rapport för 2016 lades fram och godkändes av mötet.
6. Val av styrelsemedlemmar :
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Till styrelsemedlem för 2 år valdes Haakon Berger
Till styrelsemedlem för 2 år valdes Lars Myrén
Till styrelsemedlem för 2 år valdes Leif Nesset
Till styrelsemedlem för 2 år valdes Rolf Olsson

7. Val av övriga poster :
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

Som suppleanter för 1 år valdes Ola Strand och Stellan Karlsson
Valberedning, 2 st valdes inte av möte. Frågan skickades vidare till
Styrelsen, som under det kommande året kommer att utse revisorer.
Som seglingskommitté för 1 år valdes Kjell Stensson och Niklas Österlund
Som ansvarig för jollegrupp för 1 år valdes Niklas Elvin
Som revisorer för 1 år valdes Susanne Nyberg Sundqvist och Tomas
Messfeldt
Som ansvarig för hemsida för 1 år valdes Bernt-Olav Berger

8. Beslut om arbetsdagar och årsmöte :
Datumen kommer att offentliggöras i följebrevet till 2017 års faktura, genom
annonsering i GV-Nytt och på hemsidan, samt vid anslag på GBS’ områden.
Följande preliminära datum godkändes av mötet :
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Arbetsdag vår lördag 6. maj 2017
Arbetskväll sommar onsdag 21. juni 2017
Arbetsdag höst lördag 30. september 2017.
Årsmöte 2016/2017 måndag 4. december 2017

9. Ordförandens anförande:
Alla medlemmar uppmanas att ta en runda på området då och då, och att se till
att vägbommarna hålls låsta.

Den nya vaktkuren tas i bruk under 2017.
Anläggningen för tömning av båttoaletter kommer att sjösättas under 2017,
placeringen är ännu oklar.
Tvättanläggning för båtar ligger fortfarande på is.
Momsskyldighet är sannolikt på gång, ärendet behandlas för närvarande i
domstol i Stockholm. Eventuell moms kommer inte att påverka avgifterna, utan
moms kommer att räknas som en del av redan existerande avgifter.
GBS har idag 401 medlemmar, och vi har ont om uppställningsplatser på land.
Maxlängd på båtar diskuteras, men beslut har inte fattats. Medlemmar som avser
att köpa en större båt uppmanas att kontakta bryggfogden innan köpet, i syfte att
utreda tillgången på passande platser.
Jolleskolan uteblev i år, men återkommer nästa år.
10. Övriga frågor.
Vi har problem med att medlemmar lämnar hushållsavfall i avfallskuren. Allt avfall
skall vara torrt och får endast komma från båtar, dvs hushållsavfall från t ex
sommarstugor får inte lämnas. Batterier får inte heller lämnas, men ett flertal
dyker ändå upp varje år. Styrelsen uppmanar medlemmarna att respektera
reglerna.
11. Ordföranden avslutade mötet och tackat för visat intresse. 15 medlemmar var
närvarande.
Efter mötet serverades baguetter med tillbehör och dryck.

……………………………………
Leif Starck, ordförande

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

…………………………………….
Mats Andersson, justeringsman

……………………………………
Jerker Dahlén, justeringsman

