Nyköpings Segelsällskaps årsmöte 2021-11-22
§1. Mötets öppnande
Ordföranden, Magnus Leivik hälsade alla välkomna till det 132:a årsmötet och
förklarade mötet öppnat.
§2. Fastställande av röstlängd för mötet
Röstlängden fastställdes i enlighet med bilaga 1.
§3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes.
§4. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst
Mötet befanns vara behörigt utlyst godkändes trots att kallelsen var några dagar sen.
Kallelse utfärdades på hemsidan och SN.
§5. Val av ordförande för mötet
Till mötesordförande valdes Magnus Leivik, enligt valberedningens förslag.
§6. Val av sekreterare för mötet
Till mötessekreterare valdes Per Sandberg, enligt valberedningens förslag.
§7. Val av två justeringsmän, tillika röst-räknare, att jämte ordföranden
justera årsmötets protokoll
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Tommy Boström och Tony Alpsjö, enligt
valberedningens förslag.
§8. Godkännande av årsredovisning
Årsredovisningen gicks igenom av mötesordföranden och kassören, har även funnits
tillgänglig på hemsidan under en tid. Årsredovisningen godkändes av mötet.
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Årsmötet beslutade att notera att Henrik Landqvist formellt inte valdes till styrelsen vid
föregående årsmöte.
§9. Fastställande av balansräkning och resultaträkning, samt beslut om
årets resultat
Årsmötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkning enligt styrelsens förslag.
Styrelsens förslag på resultatdisposition lästes upp av mötesordföranden och godkändes.
§10. Föredragning av revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Göran Jonsson. Årsmötet beslutade att lägga
revisionsberättelsen till handlingarna.
§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade enhälligt att bifalla revisorernas hemställan om ansvarsfrihet för
styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
§12. Fastställande av budget, avgifter och arvoden
Kassör Karl-Inge Forslund föredrog budget för 2021-2022.
Årsmötet behandlade styrelsens förslag om avgifter och beslutade följande för 2022:
Medlemsavgifter:

Seniorer, manliga och kvinnliga: 600kr/år
Stödmedlem: 200kr/år.
Junior: 350kr/år. Fram till det år man fyller 20år.
Inträdesavgift: Senior 1.000kr. Junior 14 till 20 år 500kr.
Engångsbelopp.

Varvsavgifter:
Inneplatser: 187kr/kvm
Uteplatser: 157kr/kvm
Extra upptagning: 600kr.
Upptagning för tvätt inför kappsegling 300kr.
Upptagning för egen transport utanför varvsområdet. 1.150kr
Upptagning och trpt utanför varvsområdet: 1.700kr
Registeravgift: 300kr.
Sommaravgift: 50% av kvm-priset år 1, 75% år 2 och 100% därefter.
Mastförvaring: 300kr (för båtar som inte ligger på varvet)
Broken:

Serviceavgift: Icke medlemmar: 180kr/dygn.
Medlemmar 0kr
Elavgift: 60kr/dygn
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Övrigt:

Båthyra: 50kr/gång
Klubbhuset: 3.000kr/dygn
Taggar: 270kr/st (registreras på medlemsnr)
Sommarparkering: 200kr/år (tagg erfordras)
Servicehuset: 1.000kr/gång (medlemskap och egen närvaro
erfordras)
Annonsering hemsidan: 1.000kr/år
Skyltning: 3.000kr/år
Vimplar: 180kr. Finns hos Brunelius Färg, Ö:a hamnsidan
Arbetsplikt: 300kr/tim debiteras för icke närvarande och kallade.

Arvoden:
Ingen förändring vilket innebär att ingen kontant ersättning utgår till styrelsens
medlemmar.
Budget för 2021-2022:
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag. Bilaga 2
§13. Val av ordförande för 1 år
Till NYSS ordförande för ett år valdes Magnus Leivik, enligt valberedningens förslag.
§14. Val av vice ordförande för 2 år
Till NYSS vice ordförande för två år valdes Oskar Kowallek, enligt valberedningens
förslag.
§15. Fastställande av antalet ledamotsplatser i styrelsen
Mötet beslutade att antalet ledamotsplatser i styrelsen sju stycken.
§16. Val av ordinarie styrelseledamöter för en tid av 1 eller 2 år, samt
eventuella fyllnadsval
Valberedningen presenterade sitt förslag, enligt nedan. Moa Andersson är vald för
perioden till 2022.
Årsmötet beslutade att välja följande personer till styrelseledamöter:
Omval: Per Sandberg (2 år)
Omval: Karl-Inge Forslund (2 år)
Omval: Henrik Landqvist (2år)
Nyval: Richard Heuberger (1 år)
Nyval: Daniel Ekstrand (1 år)
Nyval: Jocke Sandström (1år)
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17. Val av en revisor samt en suppleant för en tid av 2 år, och eventuellt
fyllnadsval
Valberedningen presenterade sitt förslag, enligt nedan.
Årsmötet beslutade att välja följande personer till revisorer.
Omval: revisor Göran Jonsson (2 år)
Nyval: revisorssuppleant Stig Jehler (1 år)
§18. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, varav en (1)
utses till ordförande och en skall vara styrelsemedlem
Vid mötet nominerades följande personer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bernt Eklund
Bo Wirendal
Tommy Grönborg
Stefan Engqvist
Carina Gustafsson
Johan Stenhoff
Niklas Wolfram
Torbjörn Karreskog

Nominerade som styrelsens representant
1. Oskar Kowallek
Mötesordförande ställde de föreslagna kandidaterna under proposition och genom
acklamation beslutade årsmötet att välja följande:
Nyval: Carina Gustafsson ordförande och sammankallande (1år)
Nyval: Niklas Wolfram (1år)
Oskar Kowallek (styrelsens representant)
§19. Propositioner (Förslag från styrelsen)
Proposition 1. Investering i Sublift (Bilaga 3)
Årsmötet beslutade genom acklamation att godkänna propositionen, och därmed uppdra
åt styrelsen att genomföra investering i en Sublift och säkerställa lämplig finansiering
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§20. Motioner (Förslag från medlemmar)
Motion 1. Tillsättande av arbetsgrupp (Bilaga 4)
Bernt Eklund yrkade bifall till motionen. Styrelsens förslag till årsmötet var avslag på
motionen. Mötesordföranden ställde motionen under proposition.
Årsmötet beslutade:
att avslå motionen.
Motion 2. Stadgeändring: Valberedningens sammansättning (Bilaga 5)
Styrelsens förslag till årsmötet var att bifalla motionen samt ett tillägg. Henric Lundblad
jämkade sig med styrelsens förslag. Mötesordföranden ställde styrelsens förslag under
proposition.
årsmötet beslutade:
att bifalla motionen – varmed Kap 7, §7 punkt 18 i stadgarna blir följande:
”Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, varav en (1) utses till
ordförande och en skall vara styrelsemedlem.”
årsmötet beslutade också att:
att uppdra åt valberedningen att utveckla en arbetsbeskrivning, som presenteras på
Sällskapets hemsida, samt att till kommande årsmöte föreslå lämplig arbetsbeskrivning.
§21. Övriga (ej beslutsgrundande)
En medlem framförde synpunkter på verksamheten vid Broken.
Mötet avslutas med att mötesordföranden Magnus Leivik tackade Håkan Jonsson,
Niklas Wolfram för deras fina arbete i styrelsen, Jörgen Karlsson för sitt arbete med elpå varvet samt Stefan Hultgren för arrangerandet av familjekappseglingen.
Magnus Leivik tackade mötesdeltagarna för visat intresse samt ett stort tack till styrelsen
för ett gott arbete.
Ordföranden tackade för förtroendet och avslutande den 132a årsmötet.
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Nyköping 2021-11-22

Magnus Leivik
Mötesordförande

Tommy Boström
Justeringsman

Per Sandberg
Mötessekreterare

Tony Alpsjö.

Justeringsman
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