
Års mötes protoko I I 2A1tr'-02-A4 för V i g g by holms Seg e lsä I ls ka p

Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 1 Justering av nistlängd

Röstlängd justerades (bilaga 1).

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande och sekreterare valdes Kåre Larsson respektive Kjell Backudd.

§ 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Mats Olsson respektive Gisela Lindner.

§ 4 Frågan om mötet är behörigt utlyst

Mötet förklarades behörigen utlyst.

§ 5 Faststiillande av ft)redragningslista

Föred rag ni n gslista fastställdes.

§ 6 Föredragning av styrelseberättelse

Ordförande redogjorde för huvudpunkterna i upprättad verksamhetsberättelse (bilaga 2).

Ordförande redogjorde för styrelsens förvaltningsberåttelse (balans- och resultatråkning) för
det senaste räkenskapsåret.

§ 7 Föredragning av revisorernas berättelse

lngen revisor harvarit utsedd, men hela bokföringen hartillställts alla medlemmarför
granskning.

§ I Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslot att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår.

§ 9 Faststilllande av medlemsavgifter

Årsmötet beslöt om hojd årsavgift till 150 kr för budgetåret 2015.

§ 10 Verksamhetsplan ftir 2014

Årsmötet beslöt om

- Fortsatt utveckling av segelsällskapet

- VHss-arrangerad kräftkör kappsegling 2014



§ 11 Till styrelsen inkomna och iårsm«iteshandlingama angivna motioner
lnga motioner har inkommit till Styrelsen.

Propositioner:

- Årsmötet beslöt att anta de nya stadgama. (bilaga 3)

- Årsmötet beslöt att använda vimpel/togo tills vidare.

§ 12 Val av s§rrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och valberedning

Årsmötet beslutade enligt nedan:

Ord inarie styrelseledamöter:
Kåre Larsson, Ordförande (valtill 2016)
Stefan Szekely (valtill 2015)
Bengt Erlandsson (valtill2015)
Johan Tuvstedt (valtill2016)
Bo Frykberg (valtill2016)

Styrelsesuppleanter:
Magnus Stenhols
Anders Backudd

Revisorer:
Margareta Ekström
lngrid Larsson Wamcke

(valtill 2o15)
(valtill 2015)

(valtil! 2015)
(valtill 2015)

Valberedning:
MatsOhlson (sammankallade) (valtill2015)
Carina Norberg (valtill 2015)

Ombud till SDF-möten
Arsmötet beslutade att inbjudan till SDF-möten mm skallspridas tillföreningens medlemmar
och representation får beslutas av styrelsen från gång tillannan.

§ 13 Övriga frågor

Ordförande informerade om att Näsbyvikens Båtsällskap harframfört en förfrågan om VHSS

kan bli sanktionerande klubb för Gullviverallyt. Årsmötet ställde sig positivt till denna

förfrågan.



§ Avslutande

Ordföranden tackade förvisat intresse och förklarade årsmotet avslutat.
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