Protokoll årsmöte 2021, DREVVIKENS SEGELSÄLLSKAP
Datum:

Lördagen 17 april, 2021

Tid:

10.00-11.30

Plats:

Båtbryggan, Sjöängen

Kallade:

Samtliga medlemmar i Drevvikens Segelsällskap

Stämman öppnades och Drevvikens Segelsällskaps ordförande Tove Madsen hälsade alla
välkomna.
1.

Fastställande av röstlängd för mötet.
Namnlista
Antal närvarande: 14 st medlemmar

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Tove Madsen valdes till årmötets ordförande
Camilla Kling valdes till årmötets sekreterare

3.

Val av protokolljusterare och rösträknare.

Max Österling valdes till årsmötets protokolljusterare tillika rösträknare
4.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Stämman godkände att årsmötet är behörigen utlyst.
5.

Fastställande av föredragningslista.

Ordinarie föredragningslista fastställdes av stämman samt de två övriga frågor som var
anmälda (se punkt 13)
6.

Styrelsens berättelser

a) ”Verksamhetsberättelse 2020” föredrogs av Tove Madsen, enligt utdelat underlag
b) ” Föreningens Balans- och Resultaträkning 2020” föredrogs av kassör Olle Sandén,
enligt utdelat underlag
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
”Revisionsberättelse 2020” Michael Johnson föredrog enligt utdelat underlag. Revisorn
föreslår Styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2020.
9.

Fastställande av medlemsavgifter för 2022.

Mötet beslutade om att behålla nuvarande medlemsavgifter
Ungdom upp till 18 år: 150 kr
Vuxna: 200 kr
Familj/VIP medlemsskap: 500 kr
Här uppkom en diskussion om huruvida föreningen kan få fler intresserade att vilja bli
medlemmar. Förslag som togs upp:
-

Sätta upp swishnr med QR-kod på anslagstavlan
Ha med swishnr med QR-kod på kvällsseglingar, midsommar
Skriva ihop en text som engagerar där vi tydliggör föreningens värderingar och syfte
för att även ”fånga in” potentiellt intresserade ”Stödmedlemmar”

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
Ordförande och mötet beskrev det kommande året innehållande bl a tre veckor
seglarskolor, kvällseglingar (onsdagar), båtfixardagar, kanothelg 20-22 augusti i
Skebokvarn, kappsegling.
Kassör Olle redovisade budget för kommande verksamhetsår.
11.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Inga motioner har inkommit
12.
a)

Val av styrelse och styrelseordförande
föreningens ordförande för en tid av ett år;

Tove Madsen valdes till ordförande
b)

halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;

Olle Sandén, Gunnar Hamber, Sofie Franzén, Camilla Kling, Nicole Lesko
c)

suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;

Mattis Sandén, Anders Gustavsson, Max Österling
Avgående: Felicia Markus
d) En revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter
delta;

Michael Johnson valdes till revisor
e) Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
ordförande;
Anna-Maria Sandén och Jurai Lesko valdes till valberedning.
f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att
representera med ombud).
Ordförande Tove Madsen väljer tillsammans med styrelsen SDF-ombud.

13.

Övriga frågor

a) Båtinköp
Under vinterhalvåret har en djupgående utredning gjorts där marknaden för begagnade
jollar har dammsugits. Det finns inte många och de som finns är välanvända och kräver fix.
Föreningen har kommit i kontakt med generalagenten för Fusion och fått till en mycket bra
deal.
-

Fyra stycken Fusion Pro
Ordinariepris 38 000 kr
Vårt pris 28 000 kr inkl frakt från England samt storsegel och fock
Vår likviditet tillåter inte ett köp rakt av så styrelsen har sökt medfinansiering från
Riksidrottsförbundet där det skulle kunna vara möjligt att få ersättning med 50% per
båtsinköpspris dock max 50 000 kr)

b) Diskussion om seglarskola givet pandemi
Tove önskade synpunkter från årsmötets medlemmar. Frågan diskuterades. Anders
informerade om att Seglarförbundet håller ett digitalt möte vecka 16 för att sätta upp
rekommendationer/riktilinjer inför kommande seglingssäsong.
Mötet avslutas
Ordförande för stämman förklarade ordinarie årsmöte avslutad och tackade alla för visat
intresse och engagemang.
Till protokollet bifogade bilagor:
-

”Verksamhetsberättelse 2020”
”Föreningens Balans- och Resultaträkning 2020”
”Revisionsberättelse 2020”

2021-04-22

Justeras datum: 2021-04-24

________________________

_______________________

Camilla Kling – Sekreterare

Max Österling - Justerare

