Protokoll från höstmöte i SBK måndag 18 nov. 2019
Plats: Stenungsunds segelsällskaps lokal.

(PDF-version)

§ 1. Mötets öppnades av Reidar Grefjord och inleddes med en tyst minut för Lars Kjellander.
§ 2. Höstmötet instämde i att mötet utlysts stadgeenligt.
§ 3. Dagens röstlängd innehåller 39 närvarande och 0 fullmakter.
Bilaga 1: Röstlängd
§ 4. Till justerare valdes Lars-Peter Ekenberg och Lars Olsson.
§ 5. Till rösträknare valdes Reine Jönsson och Ola Börjesson.
§ 6. Till ordförande för höstmötet valdes Reidar Grefjord.
§ 7. Till sekreterare för höstmötet valdes Ronnie Ståhle.
§ 8. Dagordningen fastställdes.
§ 9. I protokoll från årsmötet 4/4 -19 angavs i § 13 b):
”Inför höstmötet 2019 skall utförlig information angående bryggbyte finnas i god tid.
Skall beslut fattas, skall det finnas noga utredda tydliga förslag.” Till dagens höstmöte
har utförlig information/tydliga förslag ej funnits för medlemmar att ta del av.
Därmed kan inte detta möte fatta beslut för brygginvestering.
Fortsatt utredning sker. (Se §13e)
Mötet lade därmed protokollet från årsmötet 4/4 -19 till handlingarna.
§ 10. Beslut om verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
Styrelsen redovisade långtidsplanen, som huvudsakligen handlar om brygga B och C.
Den arbetsgrupp som arbetat med att klarlägga de fakta som finns, redovisade resultatet.
Fredrik Myrberg presenterade styrelsens förslag för budget till 2020.
Mötet beslutade att föreslagen verksamhetsplan och budget skall gälla.
Bilaga 2: Verks. plan
Bilaga 3: Budget 2020
Bilaga 4: Bryggförutsättningar
§ 11. Höstmötet beslöt att styrelsens förslag till avgifter för 2020, godkändes med vissa
förändringar.
Bilaga 5: Avgifter 2020
§ 12. Inga motioner hade kommit in till höstmötet.
§ 13. Övriga frågor.
a) Det skall informeras i hamnordningen om vad som ingår i respektive
faktureringsperiod.
b) Karl-Melker Oscarsson tipsade om bra julklapp.
c) Styrelsen bör utreda vidare hur medlemsavgiften skall viktas mot momsbelagda
kostnader för medlemskap.
d) Under sommardelen bör det finnas tydliga anvisningar om hur hamnplan skall
disponeras.
e) För det fortsatta utredandet av brygg-situationen, bör arbetsgrupp tillsättas.
f) Revidering av hamnordningen har skett och skall finnas på hemsidan och i klubbhuset.
§ 14. Mötet avslutades med tack till deltagarna och till fikat!
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