Protokoll från årsmöte i Österskärs Vindsurfingklubb 2012-04-05
1. Fastställande av röstlängd för mötet. 13 deltagande medlemmar.
Gunilla Nilsson
Torbjörn Wallin
Monica Dreijer
Kristoffer Rönnback
Ulf Jentler
Olaf Seeberg
Stefan Lindmark
Ulrika Lindmark
Mårten Karlsson
Claes Betsholtz
Nils Betsholtz
Linnea Ehrenström
Mats Nilsson

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet: ordförande Mats, sekreterare Stefan.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare. Claes & Nils Betsholz.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt med ja besvarad
5. Fastställande av föredragningslista gjordes.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret (separat dok)
framställdes av Mats och godkändes.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret framställdes av Torbjörn och godkändes (separat dokument).
7. Revisorerna har genom Ulrika granskat styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret och funnit att dessa skötts och är i god ordning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser besvarad med ja.
9. Fastställande av medlemsavgifter kvarstår med 200 kr / år / individ och 300 kr / familj.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret. Öppen diskussion med ideer om bl.a. långsiktigt mål att
kunna införskaffa någon form av båt för räddning/tävling. Nuvarande nivå på platshyra
behålls på 700 kr / brädplats.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Motion från Nils om skyltning av riggningsområdet presenterades. Kostnader blir ca 888 kr
för 3 st skyltar. Godkändes och Nils kommer att genomföra.
Motion från styrelsen att höja nyckeldepositionen från nuvarande 200 kr till 1000 kr. Det
har varit problem att få tillbaka nycklar från tidigare medlemmar. För nuvarande utlämnade
nycklar kompletteras depositionen upp med ytterligare 800 kr. Godkändes.
Motion från styrelsen. Otillåten förvaring av utrustning har skett under 2011. Förslag att
sätta en avgift när utrustning förvaras utöver tilldelad plats. Beslut att istället personen
efter en varning blir av med sin brädplats.
Fråga från Mårten om förvaring under vintern och diskussion om upplåtelse av sin egen
plats till annan medlem. Beslut togs om att plats kan tillfälligt lånas ut till annan medlem

efter godkännande av brädplatsansvarig. Ansvaret för nyckeln kvarstår hos den som
ursprungligen kvitterat ut nyckeln.
Motion från styrelsen. Förslag att hyra in coach för formula under säsongen. Som en följd
ställdes från huruvida budgeten ska fördelas upp mellan formulaseglare och övriga
medlemmar. Beslut att 5000 kr avsätts för formulautbildning om intresse finns.
Motion från styrelsen om klubb-T-shirt. 300 kr ungefärlig nivå. Beslut att Ulf Jentler driver
frågan vidare.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år; val av Mats Nilsson
b) sekreterare i styrelsen för en tid av ett år; val av Stefan Lindmark
c) Kassör i styrelsen för en tid av ett år; val av Kristofer Rönnback
d) 3 personer som ansvarar för administration och fördelning av förvaringsutrymme i
klubbhuset. Val av en ordförande (Ulrika Lindmark) med full beslutanderätt och två
bisittare (Nils Betsholtz och Stefan Lindmark).
e) Banchef, skall se till att rundningsmärkena sätts ut på anvisad plats senast den 15:e
maj och att de tas upp ur vattnet senast den sista oktober. Val av Ulf Jentler. Olaf Seeberg,
Mårten Karlsson och Claes Betsholtz anmälde intresse att hjälpa till.
f) Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år; Val av
Mårten Karlsson (1:a) och Olaf Seeberg (2:a).
g) En revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter
delta; Val av Torbjörn Wallin som revisor och Olaf Seeberg som suppleant.
h) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
Beslut att inte tillsätta posterna utan liksom förra året hantera nomineringen under
årsmötet.
i) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att
representera med ombud); Val av Mats Nilsson.
13. Övriga frågor.
Fråga om medlemsregister. Läggs ut på webben med lästillgång för medlemmar med
verifierad mailadress.
Tilldelning av brädplatser meddelas runt 12 april.
Fråga om utbyggnad med extern förvaring utanför klubbhuset ska utredas av Nils och Clas
Betsholtz och se över alternativ såsom Kona Box eller egen konstruktion.
Diskussion om vindsurfingskolan. Behov av att reglera platshyra och struktur för hur
skolverksamheten kan samverka smidigt med medlemsverksamheten. Linnea Betsholtz
utses som ansvarig för samordning med skolan från klubbens sida.
Förslag från Ulf Jentler att sälja sponsorsplaketter. Ulf undersöker.
Förslag från Stefan Lindmark att kontakta kommunen för att se hur kommunens planerade
upprustning av badplatser kan påverkas till fördel för stranden närmast klubbstugan.

Kristofer Rönnback tar på sig uppdraget.

Mötet avslutades klockan 22:07.
Vid tangentbordet
Stefan Lindmark
Protokollet justeras

________________________________________________
Datum
Claes BetsHoltz

