Protokoll från årsmöte i Österskärs
Vindsurfingklubb 2016-03-23
1. Röstlängd fastställdes
2. Till mötesordförande valdes Mats Nilsson. Till sekreterare Stefan Lindmark.
3. Protokolljusterare och rösträknare valdes Helena Olla.
4. Mötet befanns ha utlysts på rätt sätt
5. Dagordningen fastställdes
6. a) Styrelsen redogjorde för det senaste verksamhetsåret. Två klubbresor har
genomförts (Öland resp Gotland) med upp till 11 deltagare. Verksamheten i övrigt i
huvudsak klubbhusets förvaring.
b) Styrelsen redogjorde för den ekonomiska utvecklingen under räkenskapsåret
2015. Ett flertal medlemmar som haft förvaring i klubbhuset har inte erlagt avgift för
förvaring, vilket innebär att de intäkterna ligger 60% under nivån från 2014.
Inbetalningarna har nu stämts av mot förvaringslistan. Obetalda avgifter kommer att
drivas in under våren 2016.
7. Revisorn redogjorde över styrelsens förvaltning. Redovisningen konstaterades ha
utförts korrekt och enligt god bokföringssed.
8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
9. Medlemsavgifterna för 2015 fastställdes till 200 kr för individuellt medlemskap och
300 kr för familjemedlemskap.
10. Styrelseförslag:
a) Motion från kassören att stadgarna ändras avseende firmatecknare på följande
sätt:
Föreningens firma tecknas av ordföranden, sekreteraren och kassören, var och en
för sig.
Motionen avslogs då behovet inte sågs finnas för närvarande. Det kan tas upp vid
kommande årsmöte om behovet skulle visa sig finnas då.
b) Motion från ordförande Mats ang klubbens medlemskap I SSF:
Klubben har betalat ca 3500 kr per år för medlemskapet som varit ett krav för att
kappsegla under klubbens medlemskap. Förra året har en (1) medlem kappseglat
och utnyttjat medlemskapet i SSF.
Förslaget innebär att klubben inte betalar medlemskap i SSF. Medlemmar som
kappseglar kan gå med i annan klubb för en ringa kostnad.
Motionen antogs.
c) Motion från kassören Armel angående aktiviteter:
Nuvarande funktion med klubben har primärt rört förvaring. Det har inte varit mycket
organiserade aktiviteter i övrigt. Öppnar frågan om klubben kan bekosta rimliga

kostnader i samband med andra aktiviteter som arrangeras löpande på enskilda
initiativ av medlemmar.
Motionen antogs.
11. Ett antal motioner har inkommit:
a) Motion från Peter Aronsson angående klubbresor.
Förra året genomfördes en uppskattad lyckad resa till Gotland. Ett antal nya
medlemmar gick med i klubben i samband med resan. Information gick ut på
klubbens forum.
Motionen innebär att resebudget på 12.000 kr anslås för gruppresor under 2016 att
fördelas på 2 eller 3 resor. Det är en ökning från 2015 då nivån låg på 6.000 kr. Ett
av resetillfällena blir i samband med Kristi Himmelsfärdshelgen. Det andra tillfället
under eftersäsong.
Motionen antogs.
b) Motion från Lasse angående resor och/eller aktiviteter på stranden:
Motionen efterlyser resor till destinationer i Sverige och/eller klubbträffar,
lunchseglingar, korvgrillning.
Förslagen i motionen inryms i övriga tidigare antagna motioner.
12. Val av
a) Föreningens ordförande: Mats Nilsson
b) Sekreterare i styrelsen: Stefan Lindmark
c) Kassör i styrelsen: Armel Grimault
d) Ansvariga för förvaring: Ulrika (ordförande), Stefan Lindmark (administratör), Lars
Feldt (bisittare)
e) Suppleanter: Tillsattes inte
f) Revisor: Peter Aronsson. Revisorssuppleant: Tillsattes inte
g) Valberedning, 2 personer: Tillsattes inte
13. Övriga frågor
Klubbens webbsida känns lite föråldrad när bilderna är daterade och bara av äldre
årgångar. Jonas Axelsson kan tänka sig att hjälpa till att se till att det kommer in
färskare bilder.
Fråga om klubbstugan. Klubben visar med löpande närvaro och verksamhet att
verksamheten utnyttjar stugan.
Fram till 15 april behöver utrustning i stugan märkas upp och hängas/läggas på rätt
plats. Efter det kommer ej uppordnad utrustning att rensas ut.
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