Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 14 april 2018
i Johsjös lokaler på Zinkgatan i Norrköping.
§ 1 Mötets öppnande
Lars-Erik Hjortstig hälsade samtliga välkomna till det 131:e årsmötet och förklarade
mötet öppnat.
§ 2 Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Lars-Erik Hjortstig.
§ 3 Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Anna-Lena Hansson.
§ 4 Fastställande av röstlängd.
Beslutades att fastställa röstlängden om 18 personer om behov uppstod.
Närvarolista bifogas protokollet.
§ 5 Val av två protokolljusterare samt rösträknare
Till justeringspersoner och rösträknare valdes Lena Brönnert och Henrik Sjö.
§ 6 Fastställande av agenda
Den föreslagna agendan godkändes.
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§ 7 Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst
Enligt NSS stadgar ska kallelse till mötet ske via NSS hemsida, affischering i Arkösund
samt till NSS angiven mailadress. Tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före stämman.
Kallelsen till 2018 års årsmöte har annonserats på NSS hemsida och på facebook samt
är utskickad till de som lämnat e-postadress. Kallelse är också anslagen i Arkösund. .
Mötet fastställde att kallelse utsänts i laga ordning.
§ 8 Behandling av verksamhets- balans och resultaträkning
Verksamhetsberättelse samt en sammanställning av balans- och resultaträkning har
varit publicerad på NSS hemsida.
Årets resultat är 147 000. Utgifterna uppgår till ca 268 000 och intäkterna till
ca 413 000. Sällskapet har tillgångar på 1,6 miljoner och ett eget kapital på 1,3 miljoner
kronor. Balansomslutningen ligger på 1,5 milj.
På fråga hur mycket NSS får från Bingoalliansen meddelades att man fått 15 000 kr år
2017.
Mötet ansåg att verksamhetsberättelsen, balans- o resultaträkning var föredragen och
mötet beslutade godkänna dem.
§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen föredrogs av Mimmi Gade.
§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning
Den föredragna balans- och resultaträkningen fastställdes
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2017.
§ 12 Val av ordförande för sällskapet.
Valkommitténs representant Bo Kark föredrog valkommitténs förslag
Till ordförande för 1 år valdes Anders Linder.
§ 13 Val av styrelseledamöter (2, 4, 6) för tiden 2018-04-14—2019 års årsmöte
Ordinarie Ledamot 1
Lars-Erik Hjortstig
nyval
2 år (till 2020)
Ledamot 2
Mimmi Gade
kvarstår 1 år (till 2019)
Ledamot 3
Mikkel Gade.
nyval
2 år (till 2020)
Ledamot 4
Sofia Philipson
kvarstår 1 år (till 2019)
Ledamot 5
Göran Larsén.
omval
2 år (till 2020)
Ledamot 6
Henrik Sjö
kvarstår 1 år (till 2019)
Ledamot 7
Lena Brönnert
nyval
2 år (till 2020)
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§ 13 Val av styrelsesuppleant (1) för tiden 2018-04-14—2019 års årsmöte
Suppleant 1
Anders Lundin
nyval
2 år (till 2020)
Suppleant 2
Anna-Karin Kark
kvarstår 1 år (till 2019)
§ 14 Fastställande av sällskapets kommittéer utöver ungdomskommittén
På fråga om de tidigare kommittéerna ska finnas kvar, beslutades att ha kvar samtliga
kommittéer, förutom mätnings- och klassificeringsnämnden.
§ 15 Val av kommittéordförande, som skall tillhöra eller vara adjungerad till
sällskapets styrelse, och tre ledamöter av juniorkommittén samt val av
kommittéer, för tiden 2018-04-14-- 2019 års årsmöte
Ungdomskommitté

Sofia Philipson
Adam Naredahl
Henrik Sjö

omval
nyval
omval

1 år (ordf)
1 år
1 år

Kappseglingskommitté

Mikkel Gade
Sten Caap
Lars-Erik Hjortstig

omval
omval
omval

1 år (ordf)
1 år
1 år

Vuxenseglarskola

Anders Linder
Lars-Erik Hjortstig

omval
omval

1 år (ordf)
1 år

Husgrupp

Mikkel Gade
Lars-Erik Hjortstig
Örjan Roxner

omval
omval
omval

1 år (ordf)
1 år
1 år

Festkommitté

Ann Linder
Anne Larsen
Roland Persson
Carola Kalin
Anna-Lena Hansson
Lena Brönnert

omval
omval
omval
omval
omval
nyval

1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år

§ 16 Val av revisor och revisorssuppleant för tiden 2018-04-14-- 2019 års
årsmöte
Ord
Jon Jonsson
omval
1 år
Suppleant
Per Ekerbring
omval
1 år
§ 17 Val av valberedning för tiden 2018-04-14-- 2019 års årsmöte
Anders Nilsson
omval
1 år (sammankallande)
Bo Kark
omval
1 år
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§ 18 Fastställande av medlemsavgifter för år 2019.
Beslutades fastställa en oförändrad årsavgift för 2019 enligt följande:
Enskild medlem
Familj inkl barn tom det år de fyller 25 år
Junior/studerande tom det år de fyller 25 år

400 kr
600 kr/fam
50 kr

§ 19 Fråga om följande års kappseglingar
Ordförande meddelade att ambitionsnivån är något lägre för 2018. Antalet
lördagsseglingar är kapade med 3 st och det finns 5 seglingar kvar.
Kappseglingskommittén ägnar sig helt åt kappseglingar och ett nytt gäng jobbar med
lördagsseglingarna. Nya och roliga idéer som kan locka fler deltagare efterfrågas.
Andra arrangemang under sommaren 2018 är sedvanligt C55 sprint, som kommer att äga
rum under 2 dagar. Arkösunds Parade of Sails och Arköregattan kommer också att
genomföras.
§ 20 Behandling av inkomna ärenden och motioner
Inga ärenden och motioner förelåg till behandling
§ 21 Mötets avslutande
Ordf Lars-Erik Hjortstig förklarar 2018 års årsmöte avslutat.
Vid protokollet

Anna-Lena Hansson

Justeras:

Henrik Sjö

Lena Brönnert

