Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 7 maj 2016
på Kompassen pub i Arkösund.
Stefan Peterson hälsade samtliga välkomna till det 129:e årsmötet och förklarade mötet
öppnat.
§ 1 Val av ordförande vid sammanträdet, samt sekreterare.
Till ordförande för mötet valdes Stefan Peterson.
Till sekreterare för mötet valdes Anna-Lena Hansson.

§ 2 Fastställande av röstlängd.
Beslutades att fastställa röstlängden om 26 personer om behov uppstod.
Närvarolista bifogas protokollet.

§ 3 Prövning av kallelsen.
Kallelse till mötet ska vara utsänd senast 8 dagar före mötet. Kallelsen har annonserats
på NSS hemsida och i Norrköpings tidningar.
Kallelsen godkändes av de närvarande.

§ 4 Val av justeringspersoner.
Till justeringspersoner valdes Mimmi Gade och Håkan Wahren.

___________________________________________________________________________
Norrköpings Segel Sällskap Postadress:
Box 2070
600 02 NORRKÖPING
Klubbhuset:
Telefon:
Hemsida:
Email:

Världens Ändevägen 7 610 25 VIKBOLANDET
0125 – 20555
www.nss.nu
nss@nss.nu

2(5)

§ 5 Styrelsens förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning, samt
revisorernas berättelse för det gångna året samt fråga om ansvarsfrihet.
Ordförande redogjorde för förvaltningsberättelsen och presenterade årsbokslut för
verksamhetsåret 2015-01-01 till 2015-12-31.
Verksamhet:
Sällskapet har köpt in ytterligare en C55:a och äger numera 3 st. Planer finns att
köpa in ytterligare en så att Sällskapet har 4 st.
Utöver sedvanliga 8 lördagsseglingar med jollar och SRS1 har Arköregattan inkl
trissSM genomförts. Där kämpade bröderna Sandberg för NSS flagga och Björn
knep andra platsen före Magnus på tredje.
Sprint för C55 och SM i havskappsegling för OCRi-båtar ägde också rum 2016.
Juniorläger med 23 deltagare genomfördes under midsommarveckan och vuxenseglarskolan hade 16 elever i 5 båtar.
NSS hjälpte också till vid Farleden motionslopp.
Ekonomi:
NSS har en soliditet som pendlar kring 100 %. tan hänsyn tagen till övervärden i
fastighet och inventarier.
2015 renoverades bryggan för ca 200 000 kr. Kostnaden är tagen i resultatet samt
Medlemsavgifterna har ökat med 300 %.
Bingoalliansen ger fortfarande ett viktigt tillskott, men är ständigt minskande.
Sällskapets omsättning låg på ca 400 000 kr.
Mötet ansåg styrelsens verksamhetsberättelse för 2015 som föredragen.
Ordförande läste upp revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret.
Mötet godkände förvaltningsberättelsen, samt den av styrelsen föreslagna resultatoch balansräkningen inklusive hantering av det uppkomna resultatet.

§ 6 Fråga om ansvarsfrihet.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 7 Val av ordförande.
Valkommitténs representant Bo kark föredrog valkommitténs förslag
Till ordförande för 1 år valdes Stefan Peterson.

mot NSS o
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§ 8

Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för tiden
2015-05-07—2017 års årsmöte

Ordinarie

Ledamot 1
Ledamot 2
Ledamot 3
Ledamot 4
Ledamot 5
Ledamot 6
Ledamot 7

Lars-Erik Hjortstig
Monika Roxner
Mimmi Gade
Anders Linder
Henrik Sjöö
Göran Larsén
Ulrika Swartling

kvarstår
nyval
kvarstår
omval
kvarstår
nyval
nyval

1 år
2 år
1 år
2 år
1 år
2 år
1 år

(till 2017)
(till 2018)
(till 2017)
(till 2018)
(till 2017)
(till 2018)
(till 2017)

Suppleant

Suppleant 1
Suppleant 2

Mikkel Gade
Anna-Karin Kark

nyval
nyval

2 år (till 2018)
1 år (till 2017)

§ 9

Val av ordförande, som skall tillhöra sällskapets styrelse och minst fem
ledamöter av ungdomskommittén, samt val av övriga kommittéer.
(Samtliga val nedan göres på 1 år)
Efter genomfört val ser kommittéernas sammansättning ut enligt följande:
Ungdomskommitté

Henrik Sjöö
Anna- Karin Kark
Ulrika Svartling
Meriyam Ericsson

omval
omval
nyval
omval

1 år (ordf)
1 år
1 år
1 år

Kappseglingskommitté

Mikkel Gade
Sten Caap
Lars-Erik Hjortstig

omval
omval
nyval

1 år (ordf)
1 år
1 år

Vuxenseglarskola

Anders Linder
Lars-Erik Hjortstig

omval
omval

1 år (ordf)
1 år

Husgrupp

Mikkel Gade
Lars-Erik Hjortstig
Örjan Roxner

omval
nyval
nyval

1 år (ordf)
1 år
1 år

Mätnings- och
klassificeringsnämnd

Ulf Angland
Sten Caap
Peter Caap

omval
omval
omval

1 år (ordf)
1 år
1 år

Festkommitté

Ann Linder
Anne Larsen

omval
omval

1 år (ordf)
1 år
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Roland Persson
Camilla Andersson
Carola Kalin
Anna-Lena Hansson

omval
omval
omval
nyval

1 år
1 år
1 år
1 år

Revisorer Revisor 1
Revisor 2

Jon Jonsson
Per Ekerbring

omval
omval

1 år
1 år

Valberedning

Anders Nilsson
Bo Kark

omval
omval

1 år
1 år

Uppdrogs till styrelsen att inom sig utse vice ordförande, skattmästare och
sekreterare.

§ 10 Fråga om innevarande års kappseglingar
Lars-Erik Hjortstig informerar om kommande seglingar:
Lördagsseglingar: 18, 25, juni, 2, 9, 23, 31 juli, 6 och 13 aug
Sponsorssegling: 15 juli
Sprint segling: 16-17 juli
Arköregatta inkl GP C55 30-31 juli
Juniorläger och vuxenseglarskola
ev en havskappsegling

§ 11 Fastställande av inträdes- och årsavgifter för det kommande året, samt
ständig medlemsavgift.
Beslutades fastställa en oförändrad årsavgift för 2016 enligt följande:
Enskild medlem
Familj inkl barn tom det år de fyller 25 år
Junior/studerande tom det år de fyller 25 år

400 kr
600 kr/fam
50 kr

Ingen inträdesavgift för nya medlemmar

§ 12 Behandling av inkomna ärenden och motioner
Styrelsen drog tillbaka förslag till ändring (modernisering) av NSS stadgar för att
jobba vidare med detta. Göran Gabrielsson anmälde intresse av att deltaga i översynen.
Paul Bergqvist förordade en modernisering av stadgarna, dock med lokal anknytning.
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§ 13 Övriga frågor
Synpunkter framfördes om svårigheter att se hur man ska betala medlemsavgiften.
Förslag framfördes att påminnelse om medlemsavgift och kallelse till årsmöte bör
skickas via e-post. Styrelsen håller fullständigt med om detta, men ber också om hjälp
med att få fram e-postadresser till medlemmar.
Lars-Erik Hjortstig berättade om pågående planändringsprocess för ett ev bygge av en
inglasad altan. På fråga från medlem om budget för detta, meddelas att det beror på
vilken typ av tillstånd som ges.
Årsmötet uttryckte sitt gillande över Sällskapets agerande i detta.

§ 14 Utdelning av pokaler som delas ut på årsmötet
Utdelning av pokaler och märken görs i samband med prisutdelning och
flagghalningsfest.

§ 15 Mötets avslutande
Ordf Stefan Peterson tackar för förtroendet att bli ordförande och förklarar 2015 års
årsmöte avslutat.
Vid protokollet

Anna-Lena Hansson

Justeras:

Mimmi Gade

Håkan Wahren

