Proto kol I fört vid fö ren ingen Borsta husens Segelsä llska ps

höstmöte i klubbhuset torsdagen den 27 olrtober 2O16.
45 medlemmar var närvarande varav 8 från styrelsen.
Det hölls en parentation för Torbjörn Ekstöm samt Hans Holmberg
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Föreningens ordförande Uwe Puls hälsar samtliga välkomna och öppnar mötet.
Förelagd dagordning godkänns.

Mötet finner att höstmötet utlysts stadgeenligt.
Mötet utser OIa Tedin och Björn Zetterström att justera protokollet.
Protokoll från årsmötet mars 2016 distribuerades till mötesdeltagarna, Gösta Tornborg påpekade att det
på Årsmötet kom upp synpunkter på att BSS el inte separerades från Borstahusens Hamnförvaltning AB
vilket inte finns med i protokollet. Detta är noterat och protokollet lades till handlingarna.
Mötet föreslår oförändrad medlemsavgift för 2017.
Val av BSS valnämnd.

Avgående:
Dag Ekelund (styrels.
Jan

Valberedningen föreslår:

repr.)

Boklund

Dag Ekelund (styrels. repr.)
Jan Boklund (Sammankallande)

Thorbjörn Ekstrand

Henrik Larsson

Vakant

Niklas Eriksson

Mötet beslutar enligt förslag.

8.

Val avkappseglingskommitt6.
Beslöts att ordförande med hjälp av bl a Bengt Holmqvist, Per Sjöbom, lngemar Hansson,
Ola Tedin och Henrik Aulin bildar en kappseglingskommitt6.

Det har inkommit en förfrågan om BSS har möjlighet att arrangera EM i Moth under 2018,
ca 80 båtar beräknas deltaga

Uwe

undersöker om detta krockar med Landskrona Helsingborgs SM vecka i segling där
det i nuläget är oklart med BSS medverkan i arrangemanget.

9.

P

Omarbetade stadgar för Borstahusens Segelsällskap, baserade på RF:s stadgemall.
Förslag inför årsmötet i mars 2017. Kitte redogjorde för de ändringar som finns i förslaget och påpekade
om vivillfortsätta att vara med i RF måste våra stadgar justeras så de passar RF:s Stadgemall.
Stadgarna gäller det föreningstekniska i

BSS

ideella förening. Synpunkter och förslag skall mailas in

till

Uwe Puls senast 4 veckor innan årsmötet. En ändring kräver att2l3 av vid mötet röstberättigade
medlemmar röstar för.
Det beslöts, efter förslag från Gösta Tornborg, att bolagsordningen för Hamnförvaltningen läggs ut på
hemsidan. Gösta Tornborg påtalade att han var intresserad av styrelsearbete i Hamnförvaltningen

10. Rapport från årets kappseglingar. Årets kappseglingar har gått med ca 25 000 kr i vinst.
11. Övriga frågor.
a. Kommande kappseglingar och BSS framtid som arrangör av kappseglingar; Det är, pga. sviktande
engagemang, inte planerade några kappseglingar för 2Ot7. Uwe sammankallar till ett möte i syfte
att bilda en kappseglingskommitt6 se punkt 8.
b. Juniorkommitt6n; Björn Zetterström rapporterade från årets juniorverksamhet. Det har var endast

25 deltagare i årets seglarskola vilket är ovanligt lågt. Vidare informerade Björn om att BSS har

haft 7-8 st mycket aktiva seglare med på tävlingar ute i Europa. Björn föreslog vidare att årets
julklapp skallvar ett deltagande i BSS seglarskola 2017 till en kostnad av 1500 kr.
c. Navigationskurser. lnformation; Dag Ekelund informerade om fjolårets kursverksamhet där nedan

kurserhargenomförts;

Kustskeppare

Utsjöskeppare

SRCVHF-certifikat Hjärt-lungräddning

Fartygsbefäl Vlll

Radarin§g

Sjöpraktik,

u2

Totalt har det deltagit 55 personer i kurserna.
Kursplanen inför vårterminen är i stort fastlagd och kommer förutom årets kurser även att
innehålla kurser för Kanalin§g och Knop & Splits.
Det är mötets mening att Dag gör ett strålande arbete .
d. Utdeln ing av Torsdagsseglingens vandringspoka l:
Pokalen delas mellan Jens Lekland och Per-Fredrik Drakensten i Melges20

.

e. Gäster i hamnen. Uwe informerade om att vi under säsongen haft 111 motorbåtar,
731 segelbåtar samt 330 betalande slipanvändare.
Summa gäster totalt 1172 varav 330 Frihamnsgäster.
Vi har sålt 5654 liter diesel, merparten betalt via BEAS-automaten.
I samband med gäster kom frågan om att de rödgröna skyltarna vänder sig i vinden upp, Thomas

f.

Johansson undersöker möjligheten att inskaffa balansvikter att klistra på den "vita" plastbrickan.
lnformation från Hamnkommitt6n; Då det varit ett år i sparandets tecken har hamnkommitt6n
legat lågt, Uwe uppmanade medlemmarna att komma in med förslag tillförbättringar.

g. Status för eventuellt ny hamn; Uwe läste upp ett brev från planarkitekt Gesa Hildebrand. "Just nu
tas det fram granskningshandlingar nämnden skall besluta om".
h. Hamnen, utförda och kommande arbete; 5-8 pålar har under hösten byttas ut dels för att de var

m, som inte hyrts ut. När det gäller
kommande arbete är det för tidigt aft se om det behövs en muddring tillGren.
På frågan om sprickan vid badhytterna ökar svarade Uwe att den ökar lite och att kommunen är
inkopplad och har gjort visst undersökningsarbete för att finna orsaken. Kommunens tekniska
avdelning söker pengar för renoveringar av piranläggningarna under kommande budgetår.
Övrigt: Det kom in synpunkter på att klubbens båtar, C55 or; inte är avmastade,
detta kommer att göras inom kort.
Beslöts att, efter förslag lägga ut de båtar som klubben har för avsikt aft sälja på hemsidan.
Uwe informerade att Götahus Hundbevakning bytt namn till Bevaknings 6ruppen, samt att vi
nurnera får bevakningsrapporter regelbundet.
lösa men även för att bredda upp smala platser, ca 2

i.

12. Mötet avslutades och ordförande tackade för deltagarnas engagemang.
Borstahusen som ovan:

Uwe Puls/Ordförande

Ola Tedin/ Justeringsma n

jörn Zetterström /Justeringsman
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