"
"

1.

Ystads Segelsällskap

"
"
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2014-03-01
"
"
Mötets öppnande och fråga om årsmötets behöriga utlysning
Ordföranden Håkan Håkansson hälsade samtliga omkring fyrtiotalet
närvarande medlemmar välkomna till årsmötet.

"
Årsmötet förklarades därefter för öppnat.
"
"
"

2.

"
"

3.

Medlemmar har varit personligen kallade till mötet genom kungörelse på
anslagstavla i klubbhuset, genom Ystads Allehanda och genom hemsidan,
varför mötet befanns vara utlyst i behörig ordning.
Fastställande av dagordning för mötet

"

Beslöts att fastställa föreliggande förslag (bilaga 1) till dagordning.
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

"

Beslöts att utse Håkan Håkansson att leda årsmötesförhandlingarna och
Allan Waktmar att föra dagens protokoll.
4.

"
"

Val av två justeringspersoner och tillika rösträknare att justera dagens
protokoll

"

Beslöts, att till justeringspersoner och tillika rösträknare, utse Karl Johansson
och Per Brask.

"
"
"

5.

"

6.

"
"

Föregående årsmötesprotokoll för vid ordinarie årsmöte 2012-02-25
Beslöts, efter föredragning av föregående årsmötesprotokoll, att lägga denna
till handlingarna.

"

Styrelsens berättelse avseende verksamhetsåret 2013

"

Beslöts, efter föredragning av styrelsens berättelse (bilaga 2) för
verksamhetsåret 2014, att denna läggs med godkännande till handlingarna.
7.

"
"

Revisorernas berättelse och fråga om styrelseledamöternas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013

"

Beslöts, efter Lars Linds föredragning av revisorernas berättelse, att denna
läggs till handlingarna (bil 3).

"

Beslöts att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2013.
8.

"
"

Fastställande av resultaträkning för räkenskapsåret 2013 och
balansräkning per 2013-12-31

"

Beslöts, efter föredragning av styrelsens upprättade förslag till resultaträkning
och balansräkning, att fastställa resultaträkning för 2013 och balansräkning
per 2013-12-31 i enlighet med styrelsens förslag (bil 4).
9.

"

"

Styrelsen och sektionsstyrelsernas arbetsplaner inför verksamhetsåret
2014

"

Ungdomssektionen
Pontus informerade om inriktningen i ungdomsverksamheten 2014. Antalet
deltagare i ungdomsverksamheten ska öka påtagligt, bl.a. genom att
segelsällskapets medverkar med information vid Nationaldagen.

"

Kappseglingssektionen
Ola Tedin informerade om de planerade kappseglingarna under året, däribland
YSS Cup, Ormen Friske och Klubbmästerskapet. Utbildningen av klubbledare
i sällskapet pågår i samarbete föreningarna i Simrishamn, Abbekås och
Smygehamn. Planen är att inom ca ett år ha kompetens för att kunna bedriva
nationella seglingar i Ystad med egna funktionärer.

"

Fritidssektionen

Eric Lundgren informerade om planerade aktiviteter. På programmet står
information från Sjöräddningen inklusive information om hantering av
räddningsflotte. På förfrågan meddelade Eric att det även kommer att
arrangeras en fest längre fram.
Båtgårdssektionen
Pehr Ola Pehrsson informerade om genomförda och planerade aktiviteter för
båtgården.

"

Styrelsens arbetsplan
Håkan Håkanson resonerade om behovet av att den nya styrelsen får fria
händer att lägga upp verksamheten för 2014. Av den anledningen har den
avgående styrelsen ingen särskild plan för aktiviteter 2014. Styrelsen föreslår
att denna uppgift läggs den nyvalda styrelsen.

"
"
"
"

10.

Beslöts att fastställa styrelsens och sektionsstyrelsernas förslag till
arbetsplaner och uppdra åt den nyvalda styrelsen att utarbeta en arbetsplan
för 2014.
Fastställande av årsavgifter och budget för 2014
Styrelsens förslag till årsavgifter för 2014, oförändrade från 2013
Ej båtägare
Senior
(född 1994 eller tidigare)
350 kr
Junior
(född 1995 eller senare)
150 kr
Familj
(senior+ make/maka/sambo + barn) 500 kr

Båtägare
450 kr
150 kr
600 kr

"

Beslöts att fastställa årsavgifterna i enlighet med styrelsens förslag, med
tillägget att intäkter och kostnader för Rib-båten läggs under
ungdomssektionen i budgeten.

"
"
Föredrogs styrelsens förslag till budget för räkenskapsåret 2014 (bil 5).
"
Beslöts att fastställa budgeten för räkenskapsåret 2014 i enlighet med
styrelsens förslag.
11.

"
"

Val av styrelse och styrelsesuppleanter
Ordförande
Benny Persson
Vice Ordförande
Ola Tedin

nyval till 2015
nyval till 2016

Kassör
Sekreterare
Intendent
Ledamot
Ledamot

vald till 2015
omval till 2016
nyval till 2016
vald till 2015
vald till 2015

Göran Lawesson
Allan Waktmar
Inge Håkansson
Peter Westergren
Pontus Johnsson

Ledamot
Ledamot

Helene Ohsbeck
Karl Johansson

vald till 2015
nyval till 2016

Suppleant
Suppleant

Eva Wahlstedt
Conny Jönsson

nyval till 2015
nyval till 2015

"
"
"
"

12.

"
"

"
"
Beslöts att utse ovanstående.
"
"
Val av sektionsstyrelser

12.1 Kappseglingssektionen
Ordförande
Andreas Ericson
Ledamot
Kennet Göransson

nyval till 2016
vald till 2015

Ola Tedin

vald till 2015

Pontus Johnsson
Hannes Tedin
Benny Persson

omval till 2016
nyval till 2016
vald till 2015

"
Beslöts att utse ovanstående
"
"
12.2 Ungdomssektionen
Ledamot

Beslöts att utse ovanstående

"
"

"
"

12.3 Fritidssektionen
Ledamot

Per Brask

nyval till 2016
Karl Johansson
nyval till

2016

"
Beslöts att utse ovanstående
"
"
12.4 Båtgårdssektionen
Ordförande

Peter Westergren
Håkan Lindqvist
Pehr Ola Pehrsson

nyval till 2016
nyval till 2015
omval till 2016

Lars Millberg

"

"
"

vald till 2015

"
"
"

13.

"

"

14.

15.

"
"

16.

Till ordförande i Båtgårdssektionen föreslogs såväl Pehr Ola Pehrsson som
Peter Westergren. Sluten votering begärdes och denna utföll enligt följande:
Det avgavs 40 röster totalt. 16 röster tillföll Pehr Ola Pehrsson, 23 röster tillföll
Peter Westergren och en röst avstod. Genom votering har sålunda Peter
Westergren utsetts till ordförande i Båtgårdssektionen.
Beslöts att utse ovanstående
Val av revisorer jämte suppleanter för dessa
Ordinarie
Lars Lind
Lars Milberg
Suppleant

omval till 2015
omval till 2015

Leif Larsson
Allan Carlsson

omval till 2015
omval till 2015

Ulf Gauffin
Karl Johansson
Per Brask
Lars Nilsson
Mats Bergqvist
Mats Cederholm
Pehr Ola Persson
Lars Holmgren

vald till 2015
vald till 2015
vald till 2015
vald till 2015
vald till 2015
vald till 2015
vald till 2015
vald till 2015

Val av hamnmästare

Ulf Gauffin

omval till 2015

Beslöts att utse ovanstående

"

"
"
Beslöts att utse ovanstående
"
Val av valberedning
Sammankallande

"
Beslöts att utse ovanstående
"
"

Övriga frågor

"

Kallelse till hedersmedlemmar
På förslag från avgående ordförande Håkan Håkansson föreslogs Pehr Ola
Pehrsson kallas som hedersmedlem för sitt långvariga arbete för Ystads
Segelsällskaps bästa.

"

På förslag från Pontus Johnsson föreslogs Håkan Håkansson kallas som
hedersmedlem för sitt långvariga arbete för Ystads Segelsällskaps bästa.

"

"
"
"

17.

Beslöt årsmötet att kalla Pehr Ola Pehrsson och Håkan Håkansson som
hedersmedlemmar i Ystads Segelsällskap från och med 2014.
Mötets avslutande
Mötesordförande Håkan Håkansson förklarade årsmötesförhandlingarna för
avslutade och tackade samtliga närvarande medlemmar för visat intressen. I
samband med mötets avslutande avtackades Håkan efter sin tid som
ordförande.

"
"
"
Vid protokollet
"
"
"
"

Allan Waktmar
sekreterare

"
"
"

Justeras

Per Brask

Karl Johansson

