GSBK årsmöte, 2009

Gåshaga Strands Båtklubb
Årsmöte den 5 mars 2009
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 Göran O Westerberg och Anette 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 redogjorde klubbens
årsredovisning för räkenskapsåret 2008.

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 .
Peter Wallin – Ordförande (nyval)
Per Andersson
Peder Edvall – Sekreterare (omval)
Sven-Bertil Karlsson
Per Levin
Jan Ahlström
Marcus Östman
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9.

Val av två revisorer jämte en suppleant.
Jan Krepp och Mikael Cato valdes till revisorer för 2008

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

11. Rapport från styrelsen ang. bryggor och båtplatser.
Ordförande redogjorde situationen för bryggor och båtplatser och arbetsgruppen som ska främja en
ytterligare expansion av befintlig hamnanläggning.
Nytt utskick gällande uppdatering av bryggplatsförteckningen görs av sekreteraren eftersom ett antal
inte nåtts av tidigare utskick.

12. Budget 2009 och fastställande av avgifter till klubben
Kassören redovisade klubbens ekonomiska situation och informerade om förslag till förhöjd årsavgift
för att finansiera bryggexpansion.
Årsavgiften beslutades att för 2009 bli i enlighet med nedan:
Upp till 3 m
3000 kr
3,1 till 3,5 m
4000 kr
3,6 till 4,0 m
5000 kr
4,1 till 4,5 m
6000 kr
Budgeten för 2009 godkändes.
Inträdesavgiften beslutades ligga kvar på 2008 års nivå.

13. Önskemål och förslag på förbättringar inom klubben
Önskemål om att nya Styrelsen ser på en mer permanent och fungerande lösning för jollar.

14. Övriga frågor
-

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

Ordförande
Peder Edvall

Justeras:

________________________
Anders Gustafsson

Göran O Westerberg

Justeras:

Anette Göransson
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