Protokoll från Sandvikens Segelsällskaps årsmöte 2017
Datum: 20 februari, 2017
Tid: 19.00–21.00
Plats: Klubbhuset, Bångs
1. Mötets öppnande
Ordföranden Henrik Jakenberg hälsade de närvarande välkomna till
Segelsällskapets årsmöte och förklarades mötet öppnat
2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Håkan Stadin valdes till ordförande och Karl-Gösta Naenfeldt valdes till
sekreterare.
3 Fastställande av röstlängd för mötet
Efter att närvarande medlemmar, 42 stycken, noterats med namn fastställdes
denna lista som röstlängd. Bilaga 1.
4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Mötet godkände att årsmötet hade utlysts på behörigt sätt.
5 Fastställande av föredragningslista
Framlagd föredragningslista kompletterades med fråga om disposition av årets
resultat och godkändes därefter.
6 Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet.
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Bo Nilsson och Inge Ericsson.
7 Styrelsens och sektionernas berättelser
7a Verksamhetsberättelse för 2016.
Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser föredrogs och lades till
handlingarna. Styrelsen underströk vikten av att vi använder miljöstationerna till
det de är avsedda för som hushållssopor och latrin.
7b Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 2016.
Styrelsens förvaltningsberättelse föredrogs och lades till handlingarna. Styrelsen
informerade särskilt om att det försämrade resultatet berodde på ökade kostnader
för -reparation av traktor sedan den gått genom isen vid hamnarbete, -extern hjälp
med bokslut, -mindre intäkter från tjänster till medlemmar och -obetalda avgifter
samt att i balansräkningen märks anskaffande av mer ändamålsenlig traktor och
anskaffande av Y-bommar till D-piren i Trebohamnen.
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7c Fråga om disposition av årets resultat.
Mötet beslutade att årets resultat överförs i ny räkning.
8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2016.
Revisorernas berättelse föredrogs av Ulf Sparring och lades till handlingarna.
Bilaga 2.
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2016.
Mötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för 2016.
10 Fastställande av medlemsavgifter för 2017.
Mötet fastställde avgifter för 2017 i enlighet med styrelsens förslag.
Innan beslut diskuterades hur olika avgifter bestämdes.
Mötet meddelade styrelsen att se över principer för olika avgifter.
11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2017.
Mötet fastslog den föreslagna verksamhetsplanen och resultatbudgeten.
Under 2017 gäller fortsatt ingen kontanthantering, rutin för identifikation av
inbetalningar av avgifter måste utarbetas då många betalningar inte kan spåras.
Mer och tydlig information om hastighetsbegränsning vid hamnar och Bångs.
12 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
Inga motioner till årsmötet inlämnat.
Styrelsen redovisade konsekvenser för föreningen om den måste redovisa moms i
nuvarande verksamhet. Bilaga 3.
Mötet beslutade att:
1) Styrelsen ges i uppdrag att se över organisationen i syfte att renodla
verksamheten och föreslå nödvändiga förändringar.
2) Styrelsen ges i uppdrag att se över stadgar och andra styrande dokument och
föreslå förändringar där så bedöms nödvändigt.
3) Styrelsen lägger fram sina förslag till kommande Årsmöte eller ett extrainkallat
Medlemsmöte.
13 Val av styrelse
13a Styrelsens förslag beträffande antal ledamöter
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att styrelsen för 2016 skall
bestå av ordförande jämte åtta ledamöter och två ersättare.
13b Ordförande för en tid av ett år
Henrik Jakenberg valdes till ordförande på ett år.
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13c Ledamöter
För två år omvaldes som ledamöter
Kjell Bergström
Johan Wijk
Jan Nord
Nyval två år
Rolf Jernberg
Fyllnadsval 1 år
Jonas Åström
Kvarstår i ett år
Nils Hagström
Anders Olsson
Mats Eriksson
13d Ersättare
Till ersättare för ett år valdes
Marcus Hedenstedt, ersättare 1
Åke Berg, ersättare 2
14 Val av revisorer
Till revisorer för ett år valdes
Ulf Sparring
Bengt Larsson
Till revisorssuppleanter för ett år valdes
Göran Cronwall
Inge Ericsson
15 Fastställande av sektionerna
Sektionernas fastställdes enligt följande
15a Seglingssektionen
Val på ett år
Johan Wijk, ordförande
Pär Lundvik
Kjell Krantz
Fredrik Svennberg
Karl-Gösta Naenfeldt
15b Kanotsektionen
Val på ett år
Catharina Jernberg Vikholm, ordförande
Hans Skoog
Gunnel Jernberg
Ulla-Britt Jansson
Rolf Jernberg
Vivi-Ann Karlsson
Arne Andersson
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15c Vattenskidsektionen
Val på ett år
Nils Hagström, ordförande
Jimmie Westlund
Peter Jackson
Fredrik Stake
Oscar Frisendahl
Peter Nava
15d Motorbåtssektionen
Val på ett år
Anders Olsson, ordförande
Jörgen Grönkvist
Mats Eriksson
Stefan Qvist
15e Hamnsektionen
Val på ett år
Kjell Bergström, ordförande hamnsektion, hamnchef Trebo, vaktchef.
Åke Berg, hamnchef Stenbryggan
Mats Eriksson
Åke Wikström
Clas-Göran Kalvik
Kenneth Lundkvist
15f Emmasektion
Val på ett år
Jonas Åström, ordförande, administrativt ansvarig
Mats Aakre, säkerhetsansvarig
Johan Wiberg, tekniskt ansvarig
Martin Lindfors, ledamot
16 Fastställande av kommittéer och övriga funktionärer
Kommittéer fastställdes i enligt med styrelsens förslag enligt nedan
16a Prickningskommitté
Val på ett år
Lars Möller, ordförande
Håkan Hernberg
Åke Wikström
Marcus Elg
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16b Bångskommitté.
Val på ett år
Karl-Gösta Naenfeldt, ordförande
Dag Lindström
Bert Larsson
Hans Skoog
Catharina Jernberg Vikholm
16c Sandviken Bingo
Val på ett år
Mats Eriksson
16d. Webbmaster/Hemsidesansvarig
Val på ett år
Bert Larsson
Marcus Hedenstedt
17 Valberedningen för en tid av ett år
Till valberedningen valde årsmötet
Kent Eriksson, ordförande
Åke Johansson
Karl-Gösta Naenfeldt
18 Övriga frågor
* Oro uttrycktes beträffande placering och längd på nyanskaffade Y-bommar till
Brygga B och C i Trebohamnen.
* Vad kan SSS göra beträffande störande/olämpligt framförande av Vattenskoter?
Vattenskotersektion? Utbildning förarbevis?
Styrelsen informerar att vattenskotrar är och har varit välkommen till lämpliga
hamnplatser.
* Förslag framfördes om att sortering av sopor även omfattar plåt.
* Önskemål om att ha kansliet öppet längre någon eftermiddag i veckan
framfördes. Styrelsen meddelar att bokning av nattvakt via hemsidan är på gång.
* Johan Wijk frågade om det finns motstånd till sponsring/reklam i hamnar och på
sjömärken typ lysbojar och fasta märken.
Mötet gav tummen upp på mötesordförandes fråga.
* Rolf Jernberg uppmanade till hänsyn och aktsamhet gentemot kanoter på
vattnet.
* Önskemål om brygga i anslutning till rampen i Trebohamnen framfördes. Detta
för att underlätta sjösättning och upptagning.
* Leif Sjökvist påtalade att Emma angör Stenbryggan fler gånger under dag och
att passagerare måste kunna komma in och ut från hamnområdet även under
dagtid.
Mötets övriga frågor överlämnades till styrelsen för åtgärd.
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19 Mötets avslutning
Föreningens ordförande Henrik Jakenberg avtackade Leif Sjökvist efter arbete
och ansvarig för Emmasektion med en gåva och Lars Holmberg med blommor
som avgående ledamot i Emmasektion.
Då inga övriga frågor anmäldes avslutade Håkan Stadin mötet.

……………………………….
Håkan Stadin
Mötesordförande

…………………………………
Karl-Gösta Naenfeldt
Sekreterare

Justeras:
………………………………
Bo Nilsson

………………………………….
Inge Ericsson
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