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$1

I

(kapellet), Solna

Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
Styrelseordftirande Arne Waldau hälsade aIIa, 42 stycken, medlemmar
välkomna. Beslöts att mötet var stadgeenligt utlyst.

$2

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.
$3

Val av ordförande för mötet
Ralph Emtemark valdes

$4

Val av sekreterare för mötet
Ove Hansson valdes

$s

till mötets ordförande.

till mötets

sekreterare.

Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Robert Bonde och Åke Werner valdes till justeringsmän.

$6

Föredragning av verksamhetsberättelsen för

201

I

Arne gick igenom verksamhetsberättelsen. Den finns även på SBS hemsida
www. sbs.nu Verksamhetsberättelsen godkändes och beslöts läggas
$7

Föredragning av budget och räkenskapsredovisning

till handlingarna.

20ll

Jeanette Hellström gick igenom balans- och resultatrapport, se dokument: 'ekonomiska
rapporter årsmötet'. Efter det att revisionsberättelsen foredragits godkiinde årsmötet

balans- och resultatrapporten.
$8

Föredragning av revisionsberättelsen
Bo Philip foredrog revisionsberättelsen,

$e

se

bilaga.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

ör 20ll

enligt revisorernas forslag.

$10

Förslag

till budget för verksamhetsår 2012

Jeanette presenterade styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2012, se dokument:
' ekonomiska rapporter årsmötet' . Ärsmötet godkände budgeten.

$11

Fastställande av avgifter
Jeanette presenterade styrelsens förslag

till

hojning av avgifter, sjösättning och

upptagning påverkas, se dokument: 'ekonomiska rapporter årsmötet'.

$12

Val av styrelse och revisorer
Valberedningens förslag av

val av styrelse och revisorer

fciredrogs och årsmötet

beslutade enligt valberedningens förslag:

Ordförande Arne
Ledamot
Ledamot
Ledamot

1
2
3
1
2

Waldau

Andersson
Söderlund
Jan Engman
Christer

Kenth

Nybom
Ek

2012-2013

omval

2011-2012 nyval
2011-2012 omval
2011-2012 omval

Johan

2012
2012

omval
omval

Philip
Vännman
Suppleant Gustav Holmius

2012
2012
2012

omval
omval
omval

Suppleant
Suppleant

Leif

Revisorer

Revisor
Revisor
$13

Bo

Axel

Val av valberedning
Årsmötet valde valberedningen som består av Pelle Nyl6n (sammankallande), Morgan
Isacsson och Mathias Ohlsön.

$14

Utdelning av vandringspriser

Arvi Pullianen tilldelades Marina Norrs vandringspris for mångänga insatser för
klubben.
Vandringspris delades ut

S15

till Gunnar Andersson for sin första plats på KM.

Övrig information och aktiviteter 2012
Arne ståillde frågan till mötesdeltagarna om det var vårt att fortsätta vårt
samarbete med SegelSällskapet Brunnsviken angående Getfoten där vi enligt
Ralph kommer att kunna förtoja vid kaj gratis vid uppvisad klubbflagga två
säsonger till, den frågan besvarades med ett enhäl[gt ja. Styrelsen kommer att
fortsätta att påvisa klubbens intresse för samarbete med SSB. Frågan om
ersättning vid klubbjobb fördes. Det ansågs som en morot att fä sin lilla
ersättning och en del tyckte att det var okey att slopa ersättningen. En variant
föreslogs att en plikt skulle tilldelas de som inte kommer på de allmänna
arbetsdagarna. Styrelsen hanterar avgifter och återkommer i frågan. Det
föreslogs utöka svarskortet där det fanns mojlighet för medlemmar att anmäla
siff intresse for jobb inom styrelsen de skulle underlätta ör valberedningen.
Arne meddelade att vi planerar i är igen, de uppskattade medlemsmötet på
Erlandsons Brygga.

S16

Mötets avslutande

Arne forklarade mötet avslutat och inbjöd alla till restaurangen for enkel förtåiring.
Samtidigt som det delades ut två vinflaskor, dels till Ralph for dagens ordfiirandeskap
och framfor allt till Gunnar for sitt langa och genuina arbete i styrelsen.
Inga motioner har inkommit tilt SBS styrelse
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