Protokoll från årsmöte i Österskärs Vattensportklubb 2011-03-31
Restaurang Solbrännan, Österskär
1. Röstlängd för mötet fastställdes. 11 deltagande. (En lista över dem som får rösta på ett möte).
2. Till ordförande för mötet valdes Mats Nilsson. Till sekreterare valdes Stefan Lindmark.
3. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Andreas Lindmark resp Magnus Juvas.
4. Mötet fanns ha utlysts på rätt sätt.
5. Föredragningslista fastställdes.
6. a) Styrelsen genom Mattias Wallblom redogjorde för verksamhetsberättelse för vindsurfing det senaste
verksamhetsåret.
6. b) samt förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret av Mats Nilsson.
7. Revisionsberättelse föredrogs av Torbjörn Wallin. Räkenskaperna har inte förts löpande av kassören, men
granskningen har trots detta inte hittat några större fel. Revisorn rekommenderar att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet.
8. Ansvarsfrihet för avgående styrelse beviljades.
9. Medlemsavgifter fastställdes till 200 kr för vuxna, 300 kr för familj (2 vuxna + barn under 18 år) och
150 kr för ungdom (upp till 18 år).
10. Verksamhetsplaner för året redovisades enligt bilagor till kallelsen med nedanstående tillägg.
Det finns behov av 15 nya brädplatser (6 nya) och 3 kanotplatser (3 färre). Skolverksamheten kommer
beredas plats mot hyra. Miguel Gonzales anmälde sig frivillig att undersöka med Gunnar tillgång till
konsollsystem för brädplatser (8 stolpar och 20-30 konsoller).
Under året finns planer för medlemmars deltagande i SM, NM, EM, master- och junior-VM.
Ulf Jentler har åtagit sig att ta upp och lägga i rundningsmärken. Beslut togs att köpa in ersättningsmärken
för de som försvunnit sedan förra året (okänt innan isen försvunnit, men 1-3 st).
Inga tävlingsarrangemang kommer genomföras i klubbens regi under 2011.
Långdistanstävling kan komma att anordnas, men med kortare varsel än 2010 då vindförutsättningarna
omöjliggjorde tävling.
Vindsurfingskolan kommer att fortsätta drivas även detta år.
11. Inga förslag fanns från styrelsen.
Inkomna motioner:
Miguel Gonzales föreslog inköp av hjälpkamera. Avslogs med hänvisning till både begränsningar i
ekonomi och administration av utrustningen.
12. Val av
a) föreningens ordförande: Mats Nilsson

b) kassör: Torbjörn Wallin, samt sekreterare: Andreas Lindmark
Upprättande av fysisk bräd- och kanotförvaring:
Magnus Juvas, Stefan Lindmark, Miguel Gonzales och Kristoffer Rönnback
Administration av kö för bräd- och kanotförvating:
Ulrika Lindmark
Banchef:
Ulf Jentler

c) suppleanter i styrelsen Mårten Karlsson och Kristoffer Rönnback
d) revisor: Ulrika Lindmark
e) 2 ledamöter i valberedningen: beslutades att ingen tillsättning behövs
f) ombud till SDF-möten: Mats Nilsson
13. Övriga frågor.
Jonathans skola kommer eventuellt söka bidrag för t.ex. lägerverksamhet. Då skolan är en fristående
verksamhet kommer eventuell associering med klubben arrangeras efter behov.
Förslag att byta namn till Österskärs Vindsurfingklubb. Med omröstning beslutades namnbytet enhälligt.
Inventering av platser:
9 brädplatser idag. 5-6 köande. Från 2010 kommer 1 outnyttjad plats att omsättas till kön 2011.
Önskan från framför allt Jonathan att ordna en vattenkran. Kontaktperson på kommunen Ove Barrén.
Jonathan Wallin tar kontakt.
Då stranden sannolikt kommer renoveras med mer sand finns behov att påtala att sanden påförs hela
vägen bort till vassen. Kontakt på kommunen är Fritidsförvaltningen. Ulrika Lindmark inleder kontakt.
Ny lösning har tagits fram av Stefan Lindmark för web och mail. Byte från dinstudio.se till Google Apps.
Ny domän är nu osterskarsvk.se

Vid protokollet

Justeras

Stefan Lindmark

Andreas Lindmark

