Kallelse till Årsmöte 2021
12 mars, 2021

Du
kallas
härmed
till
Årsmöte 2021 och vårens
Medlemsmöte
i Segel Sällskapet Gäddviken

Tid: 15 april klockan 19:00
Plats: OBS: Endast digitalt möte !
Vi följer FHMs direktiv och håller ett digitalt möte.
Styrelsen träffas i klubbhuset och övriga medlemmar kan delta
via Skype, troligen. Anmäl att du vill vara med så skickar vi
en länk innan mötet.
✉ ordforanden at gaddviken.se
Eftersom vi har ställt in årsfesten, där vi brukar ha
prisutdelning, förlägger vi årets prisutdelningen till det
digitala medlemsmötet.
Kappseglingskommittén.

Föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Val av två medlemmar som jämte ordföranden ska justera
protokollet samt räkna avgivna röster
3. Fråga angående mötets stadgeenliga utlysande
4. U p p l ä s n i n g
och
justering
av
föregående
medlemsmötesprotokoll
5. » Styrelsens årsberättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans och resultaträkning

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Förslag till budget för kommande verksamhetsår samt
fastställande
av
omkostnadsersättningar
åt
styrelseledamöter och övriga funktionärer
10. Förslag till kappseglingsprogram för innevarande
verksamhetsår
11. Val av styrelse enligt stadgarna
12. Val av övriga funktionärer
13. Eventuellt bordlagda frågor eller av styrelsen väckt
fråga
Föreslagna stadgeändringar, se nedan
14. Rapporter och skrivelser
15. Utdelning av eventuella förtjänsttecken eller andra
hedersbetygelser
16. Skifte av nyvalda styrelseledamöter
17. Avslutning

Medlemsmöte
Dagordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mötets öppnande
Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
Val av mötesordförande och sekreterare
Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera
protokollet och att räkna avgivna röster
Fastställande av dagordning
Uteslutningar
Diskussion om klubbens verksamheter!
Övriga frågor
Prisutdelning
Avslutning

Välkomna!
Styrelsen SSG

Ekonomi
» Resultatrapport 2020
» Balansrapport 2020
» Budget2021
• Funktionärsarvoden föreslås förbli oförändrade.
• Medlemsavgiften föreslås höjd till 580:• Hamnavgiften föreslås sänkt till 105:-/kvm

Valberedningens förslag till styrelse
Ordinarie ledamöter
mandat till

Ordförande

Bosse Willén

Vice Ordförande

Thomas Borg

omval 2 år

Sekreterare

Pontus Waltré

nyval 2 år

Kassör

Yvonne Fergell

fyllnadsval 1
år

Suppleant

Johanna Josefsson

fyllnadsval 1
år

2022

Adjungerade ledamöter
Hamnfogde

Victor Chan

nyval 2 år

Holmfogde

Inga-Lill Bruno

mandat till
2022

Svante Söderlind

nyval 2 år

Tove Söderlind

fyllnadsval 1
år

Kappseglingsledare
Juniorledare
Klubbmästare

Gunnar Lindstrand

omval 2 år

Valberedningens förslag till övriga
funktionärsposter

Vice Hamnfogde

Robin Böckman

fyllnadsval 1
år

Slipförman

Patrik Stenberg

omval 1 år

Biträdande Slipförmän

Gunnar Lindstrand
Svante Söderlind

omval 1 år

Tillsyningsman Hamnen

Stene Bruno

omval 1 år

Biträdande
Tillsyningsman Holmen

Stene Bruno

omval 1 år

Båtvårdsman

Björn Bruno

nyval 1 år

Revisor

Mikael Salomonsson

omval 1 år

Revisor

Gustav BjörklundLarsen

nyval 1 år

Revisorssuppleant

Inger Callemo

omval 1 år

Repr NFBK

Bosse Willén

Repr i Sthlm
Seglarförbund

Svante Söderlind

nyval 2 år

Webbredaktör

Bosse Willén

omval 1 år

Redaktör Gäddviket

Ulrika By

omval 1 år

Vaktchef

Thomas Borg

nyval 2 år

Arkivarie

Dorette Leygraf

Valberedning

Leo Regazoni
Lars-Anders Johansson
Ulf Waltré

mandat till
2022

mandat till
2022
omval 1 år

Föreslagna stadgeändringar
1. Ändamålsparagrafen utökas för att förtydliga SSGs status
som ideell klubb samt ges en språklig förändring i enlighet
med våra ursprungliga stadgar (andra gången):
§1. Ändamål

• Sällskapet är en sammanslutning mellan personer
intresserade för segling.
• Dess närmaste uppgifter äro att höja och bevara hågen
för livet på sjön, samt verka för utbildande av ett gott
sjömanskap bland sina medlemmar, främst genom anordnande
av såväl kappsegling som eskadersegling och
ungdomsverksamhet.
• Det skall verka för att bevara och vårda äldre
seglande fritidsyachter.
• Det skall driva en klubbhamn med vinter- och
sommarplatser för i sällskapet inregistrerade yachter,
klubbhus samt en klubbholme.
2. För att hedra våra anor föreslås även att Flaggparagrafen
får tillbaka sin lydelse från 1963 (första gången):
§15. Flaggreglemente
Mom. 1. Endast i Segel Sällskapet Gäddviken
inregistrerade segelyachter får föra dess standert och
flagga.
3. §12 ändras för att suppleanten även ska kunna företräda de
ledamöter som är adjungerade till styrelsen (första gången):
§ 12. Styrelseledamöternas åligganden
Mom.9 Styrelsesuppleanten åligger
• att vid förfall för ordinarie annan styrelseledamot
inträda i dennes ställe,
• att i egen befattning delta i styrelsens sammanträden,
• att i övrigt avlasta övriga styrelseledamöter i deras
åligganden, när styrelsen så finner erforderligt.

