Protokoll Höstmöte

Bohuslänska Jaktklubben
2016-11-20
Närvarande ordinarie:

Glenn Jonasson, Ingrid Hedlund, Annelie Ekvall, Lilian Heijel

Karin Mattsson, Lars Mattsson, Carina Rislund, Ylva Jonasson, Leif Heijel, Carl Evert Larsson, Fredrik Bergström,
Sven Jonasson, Kristina Thyberg Gustavsson.
1. Fastställande av röstlängd. Ordföranden hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat. Mötet är
Mötets öppnande
behörigen utlyst.
Närvarande ersättare:

2. Dagordningen Godkänns.
3. Val av ordföranden; Glenn Jonasson, samt sekreterare; Annelie Ekvall.
4: Justeringsmän/rösträknare; Fredrik Bergström, Lars Mattsson + ordf. Glenn Jonasson
5. Årets aktiviteter redovisas sektionsvis.
Ekonomisektionen: Ingrid Hedström; På de två kontona finns idagsläget ca.175 000:- Utgående poster i närliggande
tid är bl.a. arrende på ca.12 000:-, Medlemsavgifter SSF ca.10 000:- Rehållningsavg. 3 000:- Segel Fevor 2st. Dacron
ca.13 000:-. Sponsorintäkter -16; 46 200:-. Årets intäkter ca.288 000:- Årets kostnader ca. 235 000:- Reovisning
bifogas och delas ut. Medlemsantal: Annelie Ekvall; 70st. familjer och 53 enskilda medlemmar.
Juniorsektionen: Glenn Jonasson; Sven & Elias (14år) har seglat 4st Regattor i år och avslutade med en 2a plac. På
Feva-klassmästerskapet. I träningsgruppen har det tillkommit några nya ungdomar i åldersklassen 12-13år, en
nyinflyttad familj och två som har fritidsboende här och kommer på aktiviteter även utanför sommarperioden.
Utöver träningsgruppen har även erbjudits en aktivitet "Kul på sjön" i år som varit mkt uppskattad, där man har
arbetat med en kravlös, lekfull inriktning där barn och ungdomar får kontakt med havet och seglingsidrotten utom
tävlingsmomentet. Man har använt de båtar som för dagen fungerar med väder och vind och som också anpassas
efter erfarenhet och önskemål. Juniorsekt. hade en höstavslutning m. sopplunch där ett 20-tal barn och vuxna
medverkade. Lars & Leif rapporterar att de genomfört skolsegling med en mkt stor femteklass, där man delade upp
i 3-4 olika grupper. Då även Sven & Elias medverkade med sina kunskaper. Ny skolsegling planeras till våren -17.

Seglarskolan: Annelie Ekvall; Först anordnades "Seglarveckan" för Tanums kommuns barn-& ungdomar, 20 st.
deltog. Vi fick 8 000:- i bidrag av kommunen. Sedan följde "Seglarskolan" i fem veckor till, där också
"Piratseglarskola" anordnades ngr utav veckorna. 83st elever (6st. var medlemmar, 77st. bet. medlemsavg. 100:-)
samt 19st. piratelever. Inkomster: 151 700:-. Utgifter: Löner+soc. avg. ca.129 000:-, tröjor 10 000:- (för 2år), bensin
ca. 4 000:-. Utgifter för båtar, slitage, försäkringar samt användande av anläggning finns ej med här. Klubben ska
ordna "Seglarvecka/Seglarskola" efter instruktörstillgänglighet -17.
Seglingssektionen: Leif Heijel; redogör för att gaveln har bytts ut och att en arbetsplan är under upprättande , bl.a.
ska hus, bryggor och båtar tittas över och ett plåttak ska sättas över båtställningen mm.
Klubbmästare: Lilian Heijel; tills. med Karin, Lasse & Leif har planerat och genomfört den 6e Juni aktiviteten med
bravur, samt förtäringen under Grebbestadsregattan.
Seglingssektionen: Grebbestadregattan har genomförts Söndagen efter karnevalshelgen, samma helg som
Väderörace genomförs. Detta upplägg kommer att fortsätta -17. 11st. Kom till start, en utom tävlan. Carl-Evert
Larsson rapporterar att han varit i kontakt med flera instanser, dock har Sjöfartsverket lovat att sätta ut ett kryss på
sjökortet för grynnan vid Q-skär. En medtävlande gick på grund där och det är inte första gången det händer. Inför
regatta -17 planerar klubben att märka ut grundet ordentligt.
Klubbens korrespondens: Lilian Heijel; sköter om klubbens hemsida och facebooksida. Facebooksidan är länkad till
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hemsidan. Alla medl. på fb-sidan får en blänkare varje gång sidan uppdateras med nyheter. Alla måste hjälpas åt
med att förse Lilian med material angående allt som händer på BJK, i stort som smått. Viktigt att vi syns utåt! Vi får
påminna varandra och tag gärna foton. På detta sätt kan vi visa att klubben verkar året om och motivera våra
medlemmar att vara kvar.
6. Förslag till stadgeändring i §5, §6, §9 och §13 beslutas enl. separat dokument. Förtydligande av §5 förslag vid
"Medlems utträde": Medlem som vill utträda ur klubben skall anmäla detta till styrelsen. Om medlem inte betalt
sin årsavgift, senast vi höstmötet samma år, avslutas medlemsskapet.
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7. Detta redovisas sektionsvis, se ovan.
8. Övriga frågor har delvis redovisats under vardera sektion. Ylva Jonasson vill säga till oss alla att inte vara besvikna
på att inte fler vill komma till oss för att segla, då utvecklingen i samhället ser sådan ut och vi är inte ensamma om
att ha ett lågt deltagarantal. Vi diskuterar denna fråga i allmänhet.
Ingrid Hedman, bokföringsansvarig, föreslår att §6. Klubbstyrelsen ändras enl. bifogat dokument. Beslut tas av
mötet.
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