Årsmöte i Borstahusens Segelsällskap den 30 mars 2017
Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mötets öppnande
Val av protokolljusterare
Val av ordförande för mötet
Sammanträdets stadgeenliga utlysande
Fastställande av dagordningen
Verksamhetsberättelse för 2016
Årsredovisning med bokslut för räkenskapsåret 2016
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för 2016
Frågan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016
Fastställande av medlemsavgifter för 2018
Fastställande av verksamhetsplan för 2017

12.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner:

A.

Styrelsens förslag till nya stadgar föreslagen på höstmötet 27 okt 2016.
Styrelsen yrkar på att mötet antar de nya stadgarna. Stadgarna baseras på
Riksidrottsförbundets stadgemall med anpassningar till BSS verksamhet.

B.

Motion enligt följande: (se även bilaga B och C)
Förslag att Båtägarna i Borstahusens Hamn får två Representanter i Borstahusens
Hamnförvaltning AB Styrelse.
Som representanter föreslås i motionen Gösta Thornborg och Stefan Andersson med Ulf
Djurhammar som suppleant.
Styrelsen föreslår att mötet bifaller förslaget.

C.

Inkommen skrivelse enligt följande: (se även bilaga B och C)
Avseende digitalisering av anmälningslistor.
Styrelsens kommentar: Frågan hänskjuts till Hamnförvaltningens styrelse där den kommer att
utredas. Inga beslut är tagna i denna fråga. Om och när ett digitalt system införs kommer det
att under överskådlig tid att finnas parallella ”manuella” system tillgängliga för de som så
önskar.

13.

Val av representanter för 2017, förslag från Valnämnden.

A.
B.
C.
D.
E.
F.

(föreningens ordförande för en tid av ett år)
halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år
två revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år
(I detta val får inte styrelsens ledamöter delta)
fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en utses som sammankallande
ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud

14.

Övriga frågor anmälda under punkt 5.
(Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller
medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.)

15.

Mötet avslutas
(Efter avslutat årsmöte:
inbjuds till kaffestund där vi premierar våra duktiga juniorseglare samt att det finns
möjlighet att ställa frågor till styrelsen angående Hamnen och Segelsällskapet )

