Protokoll från Sandvikens Segelsällskaps årsmöte 2016
Datum: 15 februari, 2016
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.
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Fastställande av röstlängd för mötet
Efter att närvarande medlemmar, 47 stycken, noterats med namn fastställdes
denna lista som röstlängd. Bilaga 1.
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Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Mötet godkände att årsmötet hade utlysts på behörigt sätt.
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Fastställande av föredragningslista
Framlagd föredragningslista godkändes.
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Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet.
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Karl Seiler och Folke Göransson.

7

Styrelsens och sektionernas berättelser
7a Verksamhetsberättelse för 2015.
Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser föredrogs och lades till
handlingarna. Styrelsen informerade om att ”Projekt Storsjön” med bl.a.
inriktning att få till stånd en ändring av utflödets reglering, med kommun som
sammankallande, har fortsatt. Det informerades även om att Storsjön nu ingår i
Gästrikland Båtförbunds projekt Kustnära samarbete.
7b Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 2015.
Styrelsens förvaltningsberättelse föredrogs och lades till handlingarna.
Kostnadsslag Övriga kostnader redovisades särskilt. På fråga av Lennart Ekrud
om vad som ingår i kostnaden Förbundsavgifter informerades att det i huvudsak
är avgift till Sv. Båtunionen. Det ger oss tillgång till kompletta system för
föreningens administration samt tidningen Båtliv till alla medlemmar.

1

8

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2015.
Revisorernas berättelse föredrogs av Leif Nordström och lades till handlingarna.
Bilaga 2.

9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2015.
Mötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för 2015.

10 Fastställande av avgifter för 2016.
Mötet fastställde avgifter för 2016 i enlighet med styrelsens förslag.
11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2016.
Mötet fastslog den föreslagna verksamhetsplanen och resultatbudgeten.
Under 2016 kommer stor resurs läggas på uppdatering av medlemmarnas
kontaktuppgifter för att lättare nå ut med information. Kansliet kommer att ändra
öppettiderna med bl.a. stängt för lunch. Fortsatt ingen kontanthantering,
kortbetalning finns. Mer information om hastighetsbegränsning vid hamnar och
Bångs.
12 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
Sten Westring fick mötets godkännande att ställa en muntlig motion.
Sten motionerade om att styrelsen tillsätter en kommitté att utreda ev. ersättning
till föreningsfunktionärer för deras egna kostnader för föreningsarbetet.
Mötet biföll motionen.
Motion beträffande utveckling av verksamheten i Bångs till restaurang av Mikael
Rosén, bilaga 3, samt styrelsens förslag i ärendet, bilaga 4.
Mikael föredrog motionen och svarade på frågor. Efter en lång diskussion och
många synpunkter gick avgörande till votering där 16 var för 22 var emot Mikaels
motion.
Mötet avslog motionen.
Styrelsens förslag behandlades därmed inte utan lades till handlingarna.
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
Kvarstår i ett år
Leif Sjökvist
Nils Hagström
Anders Olsson
Mats Eriksson
Då Mikael Rosén som kanotsektion representant i styrelsen meddelade att han
inte är tillgänglig för val till styrelsen beslutade mötet att kanotsektion utser deras
styrelseledamot.
13d Ersättare
Till ersättare för ett år valdes
Bo Nilsson, ersättare 1
Åke Berg, ersättare 2

14 Val av revisorer
Till revisorer för ett år valdes
Ulf Sparring
Leif Nordström
Till revisorssuppleanter för ett år valdes
Bengt Larsson
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
Mikael Rosén
Catharina Jernberg Vikholm
Hans Skoog
Gunnel Jernberg
Ulla-Britt Jansson
Rolf Jernberg
Vivi-Ann Karlsson
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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
Mikael Lövgren
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
Leif Sjökvist, ordförande, administrativt ansvarig
Mats Aakre, säkerhetsansvarig
Johan Wiberg, tekniskt ansvarig
Martin Lindfors, ledamot
Lars Holmberg, 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
Stefan Qvist
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16b Bångskommitté.
Val på ett år
Karl-Gösta Naenfeldt, ordförande
Dag Lindström
Bert Larsson
Hans Skoog
Mikael Rosén
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
Ulf Håkansson
Karl-Gösta Naenfeldt
18 Övriga frågor
Jan Arléus framförde önskemål om borttagning av strandplatser vid
bensinpumpen i Trebo då bryggan är kort och det kan vara svårt att inte hamna i
aktern på båtarna liggande på strandplats.
Jonny Fjällström framförde synpunkter om att ljuspunkter i hamnen inte var på
vid mörker vilket han rapporterat om i vaktrapporterna. Hamnchefen informerade
om att belysning stängs av under sommar men slås på till hösten och styrs efter
ljuset.
Lasse Davidsson önskade inventering av behov av hjärtstartare. Någon menade att
Göranssonska Stiftelserna är generös när det gäller sådan utrustning.
Leif Sjökvist informerade om att Emmaskepparna skall uppdatera sin HLR
kompetens i år. Marcus Hedenstedt informerade om att han genom Röda Korset
haft utbildningar i HLR.
Lars Andersson rapporterade om när en jordfelsbrytare slog ut ström till grinden i
Stenbryggan så att den inte kunde öppnas. Tommy meddelade att det åtgärdats så
att strömförsörjningen till grinden inte påverkas av jordfelsbrytaren. Det
framfördes önskemål om att det skall finnas åtkomst till nyckeln till hänglåsen
som låser armarna som manövrerar grindarna.
Martin Lindfors frågade om toatömning och dieselpump. Kjell Bergström
hänvisade till att det jobbas med frågorna. Beträffande toatömning är det en fråga
för hela Storsjön och skall hanteras av både Sandvikens och Gävle kommun. Vi
kommer att ta upp detta tills vi får en lösning. Betr. diesel anses volymerna för
små.
Marcus Hedenstedt framförde önskemål om dubbelsidigt sjökort så det blir
hanterbart i mindre båtar.
Lasse Davidsson framförde önskemål om digitalt sjökort. Det meddelades att
detta undersökts och att Segelsällskapet inte kan ta ansvar för ett sådant.
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Mötets övriga frågor överlämnades till styrelsen för åtgärd.
19 Mötets avslutning
Föreningens ordförande Henrik Jakenberg informerade om att Lars Holmberg och
Leif Nordström som inte kunde närvara vid förra årsmötet har avtackats med
middag i Högbo vilket Lasse framförde uppskattning för.
Då inga övriga frågor anmäldes avslutade Håkan Stadin mötet.

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

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

Justeras:
………………………………
Karl Seiler

………………………………….
Folke Göransson
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