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Nyköpings Segelsällskaps årsmöte 2012-11-13 
 
 
§1 Mötets öppnande 
 
Ordföranden, Karl-Inge Forslund hälsade alla välkomna till det 123:a årsmötet och 
förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Fastställande av röstlängd för mötet 
 
Röstlängden fastställdes. (röstlängd se bilaga 1) 
 
§3 Fastställande av dagordning samt fråga om mötets är i behörig 
ordning utlyst 
 
Mötet befanns vara behörigt utlyst och dagordningen godkändes. 
 
§4 Val av ordförande för mötet 
 
Till mötesordförande valdes Magnus Gustafsson. 
 
§5 Val av sekreterare för mötet 
 
Till mötessekreterare valdes Per Sandberg. 
 
§6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte 
ordföranden justera mötets protokoll 
 
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Magnus Nilsson och Peter Fritz. 
 
§7 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse 
 
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Karl-Inge Forslund och 
godkändes. 
 
§8 Behandling av sällskapets balans- och resultaträkning 
 
Balans och resultaträkningen lästes upp av Göran Jonsson. 
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§9 Föredragning av revisionsberättelsen 
 
Revisionsberättelsen lästes upp av Karl-Inge Forslund och godkändes 
 
§10 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 
 
Mötet beslutade enhälligt att bifalla styrelsen begäran om ansvarsfrihet samt att 
godkänna verksamhetsberättelse, balans och resultaträkning och det förslag till 
vinstdisposition som styrelsen föreslagit. 
 
§11 Fastställande av budget, avgifter och arvoden 
 
Karl-Inge Forslund föredrog olika alternativ för upp- och nedtagning av båtar på 
varvet. Styrelsens förslag är att avvakta med inköp av nytt upptagningssystem 
och i stället endast höja avgiften på varvet så att vi kan öka likviditeten. 
 
Årsmötet beslutade att gå på styrelsens förslag. 
 
Mötet beslutade om följande avgifter för 2013 
 
Medlemsavgifter: 

Inträdesavgift Senior. 600 kr. 
Inträdesavgift Junior. >14 år 300 kr. 
Medlemsavgift, Senior 500 kr. 
Medlemsavgift, Junior. 300 kr. 
Medlemsavgift, Familjemedlem. 200 kr. 

Varvsavgifter: 
Båtuppläggningsplats i hall 120kr/m2  
Båtuppläggningsplats ute 85 kr/m2  
Båtupptagning och sjösättning 550 kr 
Båtupptagning och sjösättning utanför varvet 1500 kr 
Registeravgift. 300 kr 
Flyttning av båt på land 250 kr 
Slipupptagning för tvätt mm 400 kr (150 + 250) 
Sommaravgift 50 % av ordinarie avgift 

Broken: 
Serviceavgift på Broken (icke medlemmar) 140 kr 
Elavgift på Broken (gäller även medlemmar) 40 kr 

Arvoden 
 
Ingen förändring vilket innebär att ingen kontant ersättning utgår till styrelsens 
medlemmar. 
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Budget för 2013 
 
Enligt styrelsens förslag 
 
Mötet beslutade att anta framlagt budgetförslag och avgifter/arvoden från 
styrelsen. 
 
§12 Val av Sällskapets ordförande för 1år 
 
Till NySS ordförande för 1 år valdes Karl-Inge Forslund 
 
§13 Val av fem (5) ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år 
 
Val av (5) ordinarie ledamöter i NYSS styrelse på 2 år valdes: 
 
Omval Per Sandberg 
Omval Per Enoksson  
Omval Henrik Landkvist 
Omval Henric Lundblad 
Nyval Mattias Åkerblom 
 
§14 Val av revisor för en tid av 2 år 
 
Omval: Liz-Ann Jonsson 
 
§15 Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, varav en 
(1) utses till ordförande och en skall vara styrelsemedlem 

 
Omval: Hans Kowallek ordf. 
Stefan Hultman 
Karl-Inge Forslund (styrelsens representant) 
 
§16 Motioner 
 
Ingen motion har inkommit. 
 
 
§17 Övriga ärenden (ej beslutsärenden) 
 

 Lars-Olof Ekvall tog upp frågan om avfall/skräp på varvsområdet. 
Årsmötet gav varvsförvaltaren uppdrag att gå vidare i ärendet. 

 En allmän diskussion uppkom om arbetsplikt/arbetspliktsavgifter mm 

 Karl-Inge Forslund informerade om medlemsdekal som kommer att 
skickas ut i samband med medlemsavgifter går ut 2013. 

 Anna Husa uppmanade att anmäla oss till årsfesten. 
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§18 Mötets avslutande 
 
Mötet avslutas av den omvalda ordföranden Karl-Inge Forslund. 
Ordföranden tackade för visat intresse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyköping 2012-11-13 
 
 
 
 
 
Magnus Gustafsson      Per Sandberg  
Mötesordförande        Mötessekreterare  

 
 
 
 
 
 
Magnus Nilsson      Peter Fritz 
Justeringsman       Justeringsman 
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Bilaga 1: Röstlängd Nyköpings Segelsällskaps årsmöte 2012-11-13 
 
Karl-Inge Forslund 
Per Sandberg 
Per Enockson 
Åke Karlsson 
Göran Jonsson 
Sven Hasselkvist 
Ulla Hasselkvist 
Lars Arvidsson 
Oskar Kowallek 
Henrik Landqvist 
Magnus Nilsson 
Tommy Boström 
Anders Román 
Peter Sipos 
Stefan Hultman 
Mats Ahlgren 
Anna Axbom Husa 
Magnus Larsson 
Lennart Eriksson 
Mattias Åkerblom 
Ivar Sandberg 
Henric Lundblad 
Hans Andersson 
Peter Fritz 
Bertil Malmström 
Lasse Johansson 
Lars Olof Ekvall 
Tomas Lejergård 
Magnus Gustafsson 
Tony Alpsjö 
Jörgen Karlsson 
 
 


