Christiandsstads Segelsällskap C4SS
Protokoll från årsmöte den 13 mars 2022 i C4SS klubbhus, Åhus.
§1

Mötet öppnades av Håkan Rydenborg

§2

Närvarolista upptecknades och godkändes som röstlängd för mötet

§3

Håkan Rydenborg valdes som ordförande för mötet
Lars-Göran Hallström valdes som sekreterare för mötet

§4

Som justeringsmän och rösträknare valdes Thomas Falk och Bo Selander

§5

Det fastslogs att kallelse till årsmötet skett på korrekt sätt (e-post 27/2-2022 )

§6

Dagordningen godkändes. Inga övriga frågor anmäldes.

§7

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för 2021 har bifogats till kallelsen för mötet.
Hans Folkeson (ordf. 2021) summerade 2021. Karl-Henrik Salenius sammanfattade årsbokslutet.

§8

Revisionsberättelsen har bifogats kallelsen. Revisorerna tillstyrker att verksamhetsberättelse och
bokslut godkännes.
Verksamhetsberättelse och bokslut för 2021 godkändes och fastställdes av årsstämman.

§9

Revisorerna tillstyrker att styrelsen ges ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
Stämman beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2021.

§ 10

Till kallelsen har bifogats styrelsens förslag avseende avgifter, regler m.m.
Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att inte ändra regler eller avgifter för 2022.

§ 11

Till kallelsen har bifogats två st motioner från Peter Andersson. Motionerna inkom för sent för
höstmötet 2021 och togs därför upp på årsmötet. Båda motionerna – Åhus nya marina samt
Medlemsundersökning – tillstyrktes av styrelsen och stämman beslöt i enlighet med detta.

§ 12

Ordföranden föredrog den till kallelsen bifogade planen för verksamheten 2022.
Stämman beslöt att godkänna verksamhetsplanen och budget för 2022 med följande ändringar:
- Ingen arbetsdag för Lindö den 27 mars. Arbetsgruppen sammankallas senare, efter
inventering av behoven.
- Vårfest flyttas från 14/5 till 7/5
- Datum för klubbseglingar kan komma att uppdateras senare av Peter Andersson
- Tider för hamnvärdar:
o
o
o

-

23 maj - 19 juni kl.18.00 - 18.30
20 juni - 14 augusti kl. 09.00 - 10.00 och kl. 17.00 - 19.00
15 augusti - 11 september kl.18.00 - 18.30

Höstfest flyttas från 3/9 till 10/9
Klubbsegling 3/9

§ 13

Stämman fastställde datum för höstmötet: söndagen den 20 november 2022.

§ 14

Stämman valde Bo Selander, Hans Folkeson och Lars Ackefeldt att utgöra valberedning. Lars är
sammankallande.
Stämman valde Ewa Svedberg som funktionär med ansvar för jolles klubbhus / fastigheten.
Valberedningen uppdrogs att leta efter fastighetsfunktionär med ansvar för klubbhuset.

§ 15

Hans Folkeson informerade om de samtal som pågår mellan C4SS, marinan och kommunen
avseende utökning av marinans markområde och flytt av en del av vår uppläggningsplan.
Synpunkter:
- Påpeka att det blir smalt vid marinans Y bommar. Svårt för oss vid mastkranen.
- Kan vi får fler båtplatser? T.ex. västra sidan av bryggan vid mastkranen.
- Bevaka att vi inte drabbas av några extra kostnader
Hans informerade vidare om arbetet med byggnaden för gästhamnsservice. Visade två förslag som
diskuteras i arbetsgruppen.
Synpunkter:
- Det måste bli lättstädat för hamnvärdarna. Skärmväggar är mer lättstädade och billigare.
- Alla välkomnades att maila sina synpunkter till hans@folkeson.net som sedan tar upp det i
arbetsgruppen.

§ 16

Inga övriga frågor hade anmälts. Det blev dock en del diskussioner.
- Medlemsregistret är ej uppdaterat fullt ut avs. familjemedlemskap. Alla familjemedlemmars
namn ska vara listade.
- Enligt stadgarna ska styrelseprotokoll vara tillgängliga för medlemmarna 2v efter varje
möte. Detta har inte styrelsen levt upp till. Pärmen i ålaboden hålles inte aktuell. Vi
diskuterade att lägga ut protokollen på hemsidan för att kunna göra processen snabbare och
enklare.
- Några utbildningar är f.n. inte planerade men vi har diskuterat att göra något kring säkerhet,
MOB etc tillsammans med sjöräddningen i Åhus. Beträffande förarbevis så finns nu online
utbildningar för detta. Genom seglarförbundet eller försäkringsbolagen dessutom gratis.
- Web cam övervakning av hamnen vore bra. Det krävs dock tillstånd för detta . Kan ev
undersökas närmare.

§ 17

Ordföranden avslutade mötet

Håkan Rydenborg
Ordförande

Lars-Göran Hallström
Vid protokollet

Thomas Falk
Justeringsman

Bo Selander
Justeringsman
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