Ystads Segelsällskap

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2015-02-28
Mötets öppnande och fråga om årsmötets behöriga utlysning
Ordföranden Benny Persson hälsade samtliga omkring fyrtiotalet
närvarande medlemmar välkomna till årsmötet.
Årsmötet förklarades därefter för öppnat.
Medlemmar har varit personligen kallade till mötet genom kungörelse på
anslagstavla i klubbhuset, genom Ystads Allehanda och genom hemsidan
samt personlig kallelse via e-post, 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 Benny Persson att leda årsmötesförhandlingarna och
Allan Waktmar att föra dagens protokoll.
Val av två justeringspersoner och tillika rösträknare att justera dagens
protokoll
Beslöts, att till justeringspersoner och tillika rösträknare, utse Conny
Jönsson och Lars Flygare

Styrelsens berättelse avseende verksamhetsåret 2014

Beslöts, efter föredragning av styrelsens berättelse (bilaga 2) för
verksamhetsåret 2014, att denna läggs med godkännande till
handlingarna.
Revisorernas berättelse och fråga om styrelseledamöternas ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2014
Beslöts, efter föredragning av revisorernas berättelse, att denna läggs till
handlingarna (bilaga 3).
Fastställande av resultaträkning för räkenskapsåret 2014 och
balansräkning per 2014-12-31
Beslöts, efter föredragning av styrelsens upprättade förslag till
resultaträkning och balansräkning, att fastställa resultaträkning för 2014
och balansräkning per 2014-12-31 i enlighet med styrelsens förslag
(bilaga 4).
Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014
Beslöts att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2014.
Verksamhetsplan för 2015
Besluts, efter föredragning, att anta styrelsens förslag till
verksamhetsplan för 2015 (bilaga 5).
Fastställande av årsavgifter och budget för 2015
Styrelsens förslag till årsavgifter för 2015, oförändrade från 2014

Senior
Junior
Familj

Ej båtägare
Båtägare
(född 1995 eller tidigare)
350 kr
450 kr
(född 1996 eller senare)
150 kr
150 kr
(senior+ make/maka/sambo + barn) 500 kr
600 kr

Beslöts att årsavgifter för 2015 ska vara oförändrade, i enlighet med
styrelsens förslag.

Föredrogs styrelsens förslag till budget för räkenskapsåret 2014 (bilagor 6 a-c).
Beslöts att fastställa budgeten för räkenskapsåret 2015 enligt förslag,
men med tillägg
att budgeten ska korrigeras i samstämmighet med kalkylen för Ystad Sail
Racing Week
att budgeten ska korrigeras i samstämmighet med kalkylen för Jolleskolan
att budgeten ska korrigeras i enlighet med beslutade investeringar.
Beslöts vidare att uppdra åt styrelsen att, med beaktande av förväntade
underskott 2015 överväga tidpunkten för beslutade och planerade
investeringar.
Val av styrelse och styrelsesuppleanter
nyv/omv/fö (förra året)
Ordförande
Benny Persson
omv till 2016
Vice Ordförande
Ola Tedin
fö till
2016
Kassör
Eva Milberg
nyv till 2017
Sekreterare
Allan Waktmar
fö till
2016
Intendent
Inge Håkansson
fö till
2016
Ledamot
Pontus Johnsson
omv till 2017
Ledamot
Birgitta Cestrone Nyman nyv till 2017
Ledamot
Karl Johansson
fö till
2016
Suppleant
Eva Wahlstedt
omv till 2016
Suppleant
Conny Jönsson
omv till 2016
Beslöts att utse ovanstående.
Val av sektionsstyrelser
12.1 Kappseglingssektionen
Ordförande
Andreas Ericson
Ledamot
Kennet Göransson
Ola Tedin

fö till
omv till
omv till

2016
2017
2017

fö till
fö till

2016
2016

Beslöts att utse ovanstående
12.2 Ungdomssektionen
Ledamot

Pontus Johnsson
Hannes Tedin

Mats Duvander

nyv till

2017

fö till
omv till
fö till
omv till

2016
2017
2016
2017

Beslöts att utse ovanstående
12.3 Båtgårdssektionen
Ordförande

Peter Westergren
Håkan Lindqvist
Pehr Ola Pehrsson
Lars Milberg

Beslöts att utse ovanstående
Fritidssektionen
Ledamot

Per Brask

fö till
2016
Karl Johansson fö till

2016
Inga val 2015 till gällande Fritidssektionen
Val av revisorer jämte suppleanter för dessa
Ordinarie
Lars Lind

Suppleant

nyv till

omv till 2016
Agneta Jacobsson
2016

Leif Larsson
Allan Carlsson

omv till
omv till

2016
2016

vald till
vald till
vald till
vald till
vald till
vald till
vald till
vald till

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Beslöts att utse ovanstående
Val av valberedning
Sammankallande

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

Beslöts att utse ovanstående

Val av hamnmästare

Ulf Gauffin

Beslöts att utse ovanstående

omv till

2016

Förslag till uppdaterade stadgar
Beslöts att kalla en stadgekommitté bestående av Pehr Ola Pehrsson
sammankallande, Lars Milberg, Lars Lind och Ola Tedin.
Stadgekommitténs uppdrag är att återkomma med förslag till ändrade
stadgar till nästkommande årsmöte.
Motioner
Jan Kullenberg har donerat en statyett i till Ystads Segelsällskap i form av
en ung kvinna i brons (som har vissa likheter med Axel Ebbes staty i
Smygehuk). Jan Kullenberg har i en motion till årsmötet framfört sin
önskan att statyetten används som vandringspris för kappsegling inom
Folkbåtsklassen. Jan överlåter åt Segelsällskapet att lämna förslag till
reglerna för vandringspriset.
Beslöts att bifalla motionen
Mötets avslutande
Mötesordförande Benny Persson förklarade årsmötesförhandlingarna för
avslutade och tackade samtliga närvarande medlemmar för visat
intressen. I samband med mötets avslutande avtackades Göran
Lawesson efter sin tid som kassör.

Vid protokollet

Justeras

Allan Waktmar
sekreterare

Lars Flygare

Conny Jönsson

