Nyköpings Segelsällskaps årsmöte 2019-11-19
§1 Mötets öppnande
Ordföranden, Magnus Leivik hälsade alla välkomna till det 130:e 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 Leivik.
§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 Ola Karlson och Tommy Boström.
§7 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Magnus Leivik och godkändes.
§8 Behandling av sällskapets balans- och resultaträkning
Balans och resultaträkningen lästes upp av Magnus Leivik och godkändes.
Styrelsens förslag på resultatdisposition lästes upp av Magnus Leivik och
godkändes.
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§9 Föredragning av revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen lästes upp av Liz-Ann Jonsson.
§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade enhälligt att bifalla styrelsen begäran om ansvarsfrihet för
styrelsen.
§11. Fastställande av budget, avgifter och arvoden
Göran Jonsson föredrog budget för 2019-2020.
Mötet beslutade om följande avgifter för 2020
Medlemsavgifter:

Seniorer, manliga och kvinnliga: 600kr/år
Stödmedlem: 200kr/år.
Junior: 350kr/år. Fram till det år man fyller 20år.
Inträdesavgift: Senior 2.000kr. Junior 14 till 20 år 500kr.
Engångsbelopp.
Förändringar:
Familjemedlem utgår och ersätts med stödmedlem.
Krav på anknytning till senior utgår för stödmedlem.
Junior från 0år fram till det år man fyller 20år.
Inträdesavgift senior ökas till 2000kr/år.
Ständigt medlemskap utgår.

Varvsavgifter:
Inneplatser: 150+25+12=187kr/kvm
Uteplatser: 120+25+12=157kr/kvm
Extra upptagning: 600kr.
Upptagning och trpt utanför varvsområdet: 1.500kr
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)
Förändringar:
Upptagnings-och sjösättningsavgiften utgår och inkluderas
i kvm-priset med 25kr/kvm.
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Höjning av pga ny spolplatta. 12kr/kvm.
Extra upptagning höjs mht spolplattan med 200kr till
600kr
Upptagning-och transport utanför varvet ökas också med
200kr .
Sommaravgiften höjs till 75% år 2 och till 100% fr.o.m. 3:e
året.
Broken:

Serviceavgift: Icke medlemmar: 180kr/dygn.
Medlemmar 0kr
Elavgift: 60kr/dygn
Båthyra: 50kr/gång
Klubbhuset: 3.000kr/dygn
Förändringar:
Oförändrade avgifter.

Övrigt:

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.
Förändringar:
Avgift för arbetsplikt införs.

3

Arvoden:
Ingen förändring vilket innebär att ingen kontant ersättning utgår till styrelsens
medlemmar.
Budget för 2020
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 Magnus Leivik.
§13.Val av vice ordförande för 2 år att ersätta ordförande vid behov
såsom tillförordnad ordförande.
Till NySS vice ordförande för 2 år valdes Oskar Kowallek.
§14. Val av tre (3) ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år samt
en (1) ordinarie styrelseledamot på 1 år
Omval: Håkan Jonsson (2 år)
Omval: Niklas Landin (2 år)
Nyval: Karl-Inge Forslund (1 år)
Nyval: vakant (2 år)
§15 Val av revisor jämte suppleant för en tid av 2 år
Nyval: Göran Jonsson (2 år)
Suppleant: vakant.
§16 Val av tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, varav
en (1) utses till ordförande och en skall vara styrelsemedlem
Omval: Stefan Hultman ordförande och sammankallande (1år)
Omval: Stefan Enqvist (1år)
Oskar Kowallek (styrelsens representant)
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§17 Av styrelsen hänskjutna frågor.
Proposition om reviderade stadgar
Årsmötet beslutade med acklamation att godkänna styrelsens förslag om ändrade
stadgar.
§18 Motioner
Inga motioner har kommit in till styrelsen.
§19 Övriga ärenden (ej beslutsärenden)
•

Inga pkt.
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§20 Mötets avslutande
Mötet avslutas med att mötesordföranden Magnus Leivik tackade
mötesdeltagarna för visat intresse samt ett stort tack till styrelsen för ett gott
arbete.
Johan Bark avtackades för allt arbete med styrelsen och klubben av ordföranden
med blommor.
Göran Jonsson avtackades för lång och trogen tjänst i styrelsen, totalt hela 16år
med blommor.

Ordföranden Magnus Leivik tackade för förtroendet och avslutande den 130e
årsmötet.
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