
Segel Sillskapet Glddvlken SSG 
Box 15189 
104 65 STOCKHOLM 

Protokoll 
Fort vid arsmote 2010 i Segelsallskapet Gaddviken fredagen den 19 februari k119.00 i 
klubbhuset 

Narvarande: 26 medlemmar (narvarolista bifogas originalprotokollet) 

§1 Sammantradets oppnande 
Ordforande Yvonne Fergell halsade alIa valkomna och oppnade motet. Pa 
fragan om val av motesordforande och motessekreterare valdes Yvonne Fergell 
och Louise Femstedt till ordforande respektive sekreterare for arsmotet. 
Till dagordningen lades § 1 A Parentation 

§ 1 A Parentation 
Ordforanden och Lars Salomonsson holl parentation over bortgangne 
medlemmen Sigvard Garnum. Ordforanden utiyste en tyst minut for art hylla 
minnet av Sigvard Gamum. 

§2 Val av tva medlemmar att jamte ordfOranden justera protokollet och att 
rakna avgivna roster 
Beslutades art vaja Sofia Broome och Kurt Winblad 

§3 Fraga om sammantradets stadgeenliga utlysning 
Fragan besvarades med ja. 

§4 Upplasning och justering av fOregaende medlemsmotesprotokoll 
Protokoll fran medlemsmote 2009-09-17 lastes upp av Goran Lindholm och 
justerades. 

§5 Styrelsens arsberattelse 
Arsberartelsen lastes upp. Arsmotet appladerade alIt arbete som sallskapet 
genomfort under aret. 

§6 Revisorernas berattelse 
Revisor Villy Glas laste upp revisionsberartelsen med fdrslag om ansvarsfrihet 
for styrelsen. 

§7 Faststallande av balansrakning. 
Balans- och resultatrakningen delades ut och kassor Lars Wallman redogjorde 
for de olika postema och summerade art aret gart over f6rvantan. Skalet till det 
goda resultatet ar bl a art Gaddisregattan gick med ert stort overskort. Balans
och resultatrakningen fastsililldes. 

§8 Fraga om ansvarsfrihet fOr styrelsen 
Motet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet for ar 2009. 



§ 9	 Forslag till budget fOr det kommande verksamhetsaret samt faststallande 
av omkostnadsersattningar at styrelseledamoter och ovriga funktionarer. 
Styrelsens forslag till budget 2010 delades ut. Kassor Lars Wallman foredrog 
forslaget till budget fOr 20 I0 samt behov av investeringar pa lite Hingre sikt. 
Fragan om bryggfOrankring pa Lilla Skratten och behovet av ytterligare en 
bojsten pa yttersta bryggan samt byte av katting aktualiserades. Lars Wallman 
papekade att styrelsen emotser alIa forslag till forbattringar. 
Motet beslutade godkanna styrelsens forslag till budget 2010 (bilaga till 
originalprotokollet) samt omkostnadsersattningar at styrelseledamoter och andra 
funktionarer. 

§ 10	 Forslag till kappseglingsprogram 2010 
Kappseglingsledare Mats Bystrom presenterade det av medlemmarna beslutade 
kappseglingsprogrammet for 2010. 
Boo Fyr - Lilla Skratten den 29 maj 
Paketsegling den 2 oktober 
Gaddisregattan ar preliminm planerad till 14-15 augusti. Sanktioneringsbesked 
foreligger. Ett genomforande av Gaddisregattan forutsatter dock att 
kappseglingsledaren bedorner att erforderligt antal funktionarer finns 
tillgangliga. JamfOrt med de 20 som behovs har det till dags dato bara kommit in 
12 anmalningar. Vid arsmotet anmalde sig ytterligare 4. Ny deadline sattes till 
nasta medlemsmote. 
Arsmotet beslutade att om inte tillrackligt antal anmalningar kommit in till 
medlemsmotet den 15 april uppdras at styrelsen att kalla till funktionarsjobb 
inom ramen fOr Allmant arbete. 

§ 11	 Val av styrelsen enligt stadgarna 
Valberedningens sammankallande, Gunnar Lindstrand, laste upp 
valberedningens fOrslag. Posten som suppleant ar fortfarande vakant och nagot 
nytt fOrslag forelag inte. Da styrelsen beslutat foresla arsmotet att bordlagga 
nomineringen till vakanta poster till medlemsmotet den 15 april beslutade 
arsmotet att hanskjuta val av suppleant till medlemsmotet med uppdrag till 
valberedningen att arbeta vidare och presentera forslag till suppleant vid 
medlemsmotet den 15 april. 
For ovriga poster beslutade motet att valja styrelse for 2010 enligt 
valberedningens forslag: 

Till ordforande valdes Yvonne Fergell Omval2 ar 
Till kassor valdes Lars Wallman Omval2 ar 
Till sekreterare valdes Louise Fernstedt Fyllnadsval 1 ar 
Till harnnfogde valdes Lars Salomonsson Fyllnadsval 1 ar 
Till holmfogde valdes Margareta Hedsved Omval2 ar 

§ 12	 Val av ovriga funktionarer 
Gunnar Lindstrand laste upp valberedningens fOrslag till ovriga funktionarer. 
Till posten som tillsynsman i harnnen fanns tva fOrslag, Rune Mattson och 
Gunnar Lindstrand. Omrostning via handupprackning resulterade i 19 roster fOr 
Rune Mattson och 5 for Gunnar Lindstrand. 
Da William Nordstrom och Per Odrnann inte kunnat nas fOr fOrfragan om omval 
till vice slipforman respektive revisorssupp1eant beslutade motet att hanskjuta 



valet av dessa poster till medlemsmotet den 15 april med uppdrag till
 
valberedningen att da presentera forslag.
 
For ovriga funktionarsposter beslutade motet enligt foljande:
 

Ledare for
 
juniorverksamheten: JulIe Karlsson Omval 1 ar
 
Slipforman: Patrik Stenberg Nyval 1 ar
 
Kappseglingskommitten: Mikael Forslund Omvall ar
 

Richard Carleson Omval 1 ar 
Tillsynsman harnnen: Rune Matsson Nyval 1 ar 
Batvardsman: Patrik Stenberg Omval 1 ar 
Revisorer: Villy Glas Omval 1 ar 

Gunilla Hedman Omval 1 ar 
Siutligen beslutade motet att till valberedning valja Gunnar Lindstrand 
(sammankallande) oeh Kurt Winblad, bagge for omval pa 1 ar. 

§ 13	 Eventuella bordlagda fragor eller av styrelsen vackta fragor 
- Jnga bordiagda fragor forelag 

-Av styreisen vaekta fragor: 
• In/orande av intrddesavgift 
Styreisen foresiog ett infOrande av en intradesavgift a2 500 kr 
vilken skall tas ut av varj e ny seniormediem. Maka/make, sambo 
eller juniorer paverkas inte av denna avgift. Ej heller kommer 
avgift att tas ut av f d junior som vid 2Iars alder blir senior. 
Efter en lang diskussion beslutade motet att avsIa forsiaget om 
inforandet av intradesavgifter. Motet aterremitterade fragan till 
styrelsen for vidare bearbetning av forslaget med inriktningen att 
ett nytt forsiag bor ha sin grund i en investeringsavgift for harnnen. 

• Hojning av pliktavgift 
Motet beslutade bifalla styrelsens forslag att boter vid uteblivande 
fran allmiint arbete fortsattningsvis ska benamnas pliktavgift oeh 
att avgiften hojs till 1 000 kr per tiIWille. 

• Hojning av sommarplatsavgift 
Motet beslutade bifalla styrelsens forslag att hoja 
sommarplatsavgiften till 2 000 kr. 

• Extra uttaxering 
Styrelsen fOreslog en extra uttaxering om 500 kr per medlem som 
innehar vinterplats i Gaddviken. Denna uttaxering avser 
fardigstallande av el-Ibryggprojekten infor jubileumsaret 2011. 
En lang diskussion fordes om sjalva prineipen for uttaxering. Efter 
diskussion pabjods omrostning via handuppraekning. 18 rostade 
for forslaget, arostade emot. 
Motet beslutade bifalla styrelsens forslag om extra uttaxering om 
500 kr per mediem som innehar vinterplats. 



§ 14 Rapporter och skrivelser 
Nacka kommun har i skrivelse gjort en forfragan om SSG:s arbete 
for ett hallbart batliv. Lars Salomonsson har besvarat skrivelsen 
och bifogat klubbens miljopolicy och avfallsplan. 

Ordforande rapporterade fran arsmotet i NFBK - SSG foreslog 
(igen) att slopa sophfuntning (typ Skratten) pa Harso vilket kanske 
kan ge en lagre medlemsavgift. 

Styrelsen har inkopt boken Segling i Stockholm i hundra 
exemplar. Styrelsen har beslutat salja boken for 100 kr varav 
overskottet gar oavkortat till Jubileumsfonden. I boken har 
Thomas Skalm beskrivit klubbens hundraariga 
kappseglingshistoria. 

§ 15 Utdelning av hedersbetygelser 
Ordforanden hade i ar den stora gladjen att sarskilt fa tacka tva 
medlemmar: Lennart Kastell for arbetet med de nya bryggoma (en 
flaska whisky vantar pa Lennart som hunnit forsvinna fran motet) 
och Erik Persson for hans stora engagemang i klubbens elprojekt 
(en flaska whisky). Utnamningama foljdes av varma applader till 
de bagge. 

§ 16 Skifte av nyvalda styrelseledamoter 
Arets arsmote innebar inga nyval av styrelse1edamoter. 

§ 17 Avslutning 
Ordforande Yvonne Fergell tackade for visat intresse och 
forklarade arsmotet avslutat. Stene Bruno, pabjod en applad for 
st els n. 

Justeras 

Justeras Justeras 

iljrJa;k 
Kurt Winblad 


