Protokoll fört vid Hjo Segelsällskaps årsmöte 22/1 2015.
Närvarande: 20 medlemmar, se bifogad närvarolista, Bilaga 1

§1

Mötets öppnande
Rolf Birgerson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Fastställande av röstlängd för mötet
Röstlängden godkändes.

§3

Mötets behöriga utlysande
Mötets utlysande godkändes.

§4

Fastställande av föredragningslista
Förelagda föredragningslista godkändes.

§5

Val av ordförande för mötet
Till mötesordförande valdes Arne Jörgensen.

§6

Val av sekreterare för mötet
Till mötessekreterare valdes Britt-Marie Bladh

§7

Val av 2 justeringsmän och tillika rösträknare för mötet
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Lennart Pettersson och Lars-Uno Elf.

§8

Styrelsens Verksamhetsberättelse för tiden 2014-01-01 till 2014-12-31
Verksamhetsberättelsen genomlästes, kommenterades och lades till handlingarna. Bilaga 2

§9

Styrelsens förvaltningsberättelse (Årsredovisning, balans o resultaträkning) för 2014-01-01
till 2014-12-31
Kassör Lennart Johansson redogjorde för Årsredovisningen med inventarier, balans- och
resultaträkning för Hjo Segelsällskap, samt presenterade förslag till budget för 2015.
Hjo segelsällskaps förvaltningsberättelse godkändes.
Bilaga 3a, b och c.

§ 10

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret 2014
Revisorn Per-Olof Westlin lästes upp revisionsberättelsen, vilken lades till handlingarna.
Bilaga 4

§ 11

Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för 2014.

§ 12

Fastställande av medlemsavgifter för 2015.
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgiften. Mötet beslöt i enlighet med förslaget.

§ 13

Ändring av andra avgifter/ kranavgifter
Mötet godkände styrelsens förslag om oförändrade avgifter för 2015.

§ 14

Inkomna motioner till årsmötet
Inga motioner hade inkommit.

§ 15

Fastställande av styrelsens förslag till målsättning och budget för 2015
Årsmötet föreslår styrelsen att anta den föreslagna budgeten
samt godkände styrelsens förslag till målsättning för 2015.
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§ 16

Val av ordförande för Hjo Segelsällskap för ett år
Till ordförande valdes Rolf Birgerson för 2015.

§ 17

Val av styrelseledamöter för två år och för 1 år
Till styrelseledamöter för 2 år valdes Britt-Marie Bladh och Peter Stenbeck.
Som styrelseledamot för 1 år valdes Lennart Johansson.
Joakim Zabel kvarstår ytterligare ett år. Fyllnadsval av Susanne Ingerhage 1 år.
Bjarne Andrén valdes till styrelsens kontaktperson för fixargruppen.

§ 18

Val av en styrelsesuppleanter för ett år
Till styrelsesuppleanter valdes Tor Jansson och Ulla Allhed.

§ 19

Val tre ledamöter i utbildningssektion för ett år
Till ledamöter i utbildningssektionen valdes Andreas Fredén som sammankallande samt till
ledamöter Tor Jansson och Carina Landström.

§ 20

Val av ordförande och tre ledamöter till jollesektionen 1 år
Till ordförande i jollesektionen valdes Andreas Fredén. Till ledamöter valdes Anton Persson,
Joakim Zabel och Claus Biller.

§ 21

Val av ordförande och minst två ledamöter till seglingssektion för ett år
Till ordförande i seglingssektionen valdes Tor Jansson. Till ledamöter valdes Rolf Birgerson,
Anders Hagström och Carina Landström.

§ 22

Val av två revisorer för ett år
Till revisorer valdes Krister Stenestam, sammankallande, och Per-Olof Westlin.

§ 23

Val av en revisorssuppleant för ett år
Till revisorssuppleant valdes Gunnar Jakobsson.

§ 24

Val av tre ledamöter till kran sektionen
Till ledamöter valdes Sven-Arne Sandberg, Tore Andersson, Rolf Bjurström.

§ 25

Val av klubbhusvärd för ett år
Till klubbhusvärd valdes Anna Jakobsson.

§ 26

Val av fem ledamöter till festkommittén för ett år
Till ledamöter i festkommittén valdes Pia Gumaelius-Elf, sammankallande, Claes Grönbäck,
Anna Jakobsson, Roger Asplund samt Kerstin Enell ( Klubbaftnar mm.).

§ 27

Val av en eskaderledare för ett år
Till eskaderledare valdes Arne Jörgensen till försommareskadern och Pia Gumaelius-Elf till
augustieskadern .

§ 28

Val av tre ombud till Vätterns Seglarförbunds årsmöte för ett år
Till ombud till Vätterns Seglarförbunds årsmöte valdes Rolf Birgerson, Kent Persson och Claes
Grönbäck.

§ 29

Val av två ombud till Värmland - Västergötlands Seglarförbunds årsmöte för ett år
Till ombud till Värmland -Västergötlands Seglarförbund valdes Rolf Birgerson och Arne
Jörgensen.

§ 30

Val av tre ledamöter till valberedningen varav en sammankallande
Till ledamöter i valberedningen valdes Arne Jörgensen, sammankallande och Claes Grönbäck
och Andreas Fredén.

§ 31

Ersättningar
Styrelsen föreslog oförändrade ersättningar. Mötet beslöt i enlighet med förslaget.
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§ 32

Övriga frågor
Kläder
Andreas Fredén och jollesektionen föreslår att en kollektion av kläder tas fram med HSS logga.
Deltagarna på årsmötet var positiva och jollesektionen jobbar vidare. På kommande klubbafton
ska det bli möjligt att prova storlekar, kunna välja och beställa keps, kortärmad tröja och
lättare jacka.
Götakanal
Information om höjning av ordinarie priser på Göta kanal och dessutom ett borttagande av
insjörabatten. Rolf jobbar vidare tillsammans med övriga klubbar runt Vättern med syfte att få
behålla insjörabatten.
Hamnfrågor
Styrelsen har skickat ett antal frågor runt hamnen till kommunen och fått svar från Håkan
Karlsson. Frågorna och svaren skickas ut till alla via gruppmail.
Vättern kors och tvärs kommer att anordnas 2-5 augusti under enklare former. Start i Karlsborg.
Därefter Vadstena, Hjo, Gränna. Alla tidigare deltagare har fått ett mail om detta.

§ 33

Mötets avslutande och avtackning
Mötesordförande Arne Jörgensen tackade och lämnade över till Rolf Birgerson. Kent Persson,
Bjarne Andrén och Carina Landström var förhindrade att delta. Rolf avtackar med blommor vid
annat tillfälle. Därefter förklarades mötet avslutat.

Arne Jörgensen , mötesordförande

Britt-Marie Bladh, mötessekreterare

Justeras:

Lennart Pettersson

Lars-Uno Elf
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