GSBK årsmöte, 2008

Gåshaga Strands Båtklubb
Årsmöte den 6 mars 2008
AGENDA
1.

Mötet öppnas
Mötet förklarades öppnat av ordföranden Anders Gustafsson.

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till mötesordföranden valdes Anders Gustafsson och till mötessekreterare valdes Peder Edvall.

3.

Fråga om mötets utlysande.
Årsmötet förklarades utlyst enligt stadgarna.

4.

Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötesprotokollet.
Till årsmötet valdes Mikael Cato och Håkan Göransson att jämte ordförande justera protokollet.

5.

Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes enligt förslag.

6.

Föredragande av styrelsens och revisorernas berättelse.
Ordförande redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse. Revisorerna

7.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
Revisorerna tillstyrkte att årsredovisningen gjorts enligt god redovisningssed och styrelsen fick
ansvarsfrihet.

8.

Val av ledamöter i styrelsen jämte suppleanter.
Beslut togs att anta valberednings förslag till styrelse .
Anders Gustafsson – Ordförande
Dick Lundqvist – Vice Ordförande
Peder Edvall - Sekreterare
Anna Slåtteby – Hamnkapten
Staffan Blidhem – Kassör
Anna-Maria af Sandberg- Klubbmästare
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9.

Val av två revisorer jämte en suppleant.
Jan Krepp och Peter Wallin valdes till revisorer för 2008

10. Utseende av valberedning, för ett år, bestående av tre medlemmar varav en sammankallande.
Mats Forsell, Mikael Cato och David Jansson valdes att ingå i valberedning för 2008. Mats Forsell är
sammankallande för valberedningen.

11. Rapport från styrelsen ang. bryggor och båtplatser.
Hamnkaptenen redovisade framtida förslag på bryggplacering. På mötet diskuterades förslagets
framtagande där synpunkter på nya bryggplatser gicks igenom
På mötet beslutades att GSBK underrättar och kontrollerar med Marinmontage om placering av ny
brygga är genomförbar. Styrelsen fick i uppdrag att diskutera frågan ytterliggare. Styrelsen skall sedan
fatta ett beslut utifrån ett helhetsperspektiv på vår och Marinmontages bryggor.

12. Budget 2008 och fastställande av avgifter till klubben
Kassören redovisade klubbens ekonomiska situation och informerade om förslag till förhöjd årsavgift
för att finansiera bryggexpansion.
Beslut togs att höja insatsen till 25 000 kr och att inte belasta befintliga medlemmar med en förhöjd
årsavgift för att finansiera bryggexpansionen.
Årsavgiften beslöts vara samma 2008 som under 2007.

13. Förslag till stadgeändring, se bilaga
Vice ordförande redovisade förslag på nya stadgar.
På mötet beslutades att anta de nya stadgarna.med undantag från stadgapunkt 15 där klubbens
eventuella tillgångar i form av överskott skall även fortsättningsvis gagna båtsportens främjande inom
Lidingö.

14. Rapport ang. status avtal med Skanska
Vice ordförande informerade om avtalssituationen med Skanska.

15. Önskemål och förslag på förbättringar inom klubben
Ordförande tog upp förslaget om att driva frågan om att sänka hastigheten i Hustegafjärden.

16. Övriga frågor – Familjedagen 2008
Till ledamot i Lidingös Båtunion valdes Håkan Göransson.

17. Mötet avslutas.
Mötet avslutades av ordföranden Anders Gustafsson.
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Vid protokollet:

Ordförande
Peder Edvall

Justeras:

________________________
Anders Gustafsson

Mikael Cato

Justeras:

Håkan Göransson
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