Protokoll från Båtdagen den 24 mars 2019
1)

Mötets öppnande
Vice ordförande, Håkan Wahlgren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2)

Upprop och fastställande av röstlängd
Upprop genomfördes. 25 personer deltog som representerade 8 klubbar.

3)

Val av ordförande för Båtdagen
Rolf Arvidsson från Öregrunds BK valdes.

4)

Val av sekreterare och protokollförare för Båtdagen
Leif Ehnström, RBF och Bergshamra BK valdes.

5)

Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera protokollet
Karin Wieslander, Norrtälje SS och Christer Bladin, Herrängs BK valdes.

6)

Val av två röstkontrollanter
Protokolljusterarna valdes också till röstkontrollanter.

7)

Fråga om Båtdagen är behörigen utlyst
Båtdagen befanns vara utlyst i behörig ordning.

8)

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

9)

Behandling av Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
Verksamhetsberättelsen genomgicks och lades till handlingarna. Balans- och
resultaträkningen fastställdes samt beslutades att årets överskott 18524 kr föres in i
ny räkning.

10) Behandling av revisorernas berättelse
Revisor Christer Wannebo gick igenom revisionsberättelsen och förordade ansvarsfrihet
för styrelsen för räkenskapsåret 2018.
11) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
12) Motioner – Inga motioner har inkommit
13) Propositioner
- Proposition 1: Verksamhetsplan för 2019
Verksamhetsplanen godkändes.
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- Proposition 2: Budget för 2019, preliminär budget 2020 och medlemsavgift
Propositionen genomgicks av kassören Håkan Wahlgren. En fråga om ränta och
möjlighet att byta bank för att få ränta fick svaret att styrelsen tagit upp det och fattat
beslutet att det inte lönade sig att göra alla ändringar. Propositionen godkändes.
14) Val av Förbundsstyrelse och suppleanter
- Val av sekreterare Leif Ehnström omvaldes för två år.
- Val av två ledamöter Ulf Grape och Kjell Leidermark omvaldes för två år.
- Val av två suppleanter Göran Schyberg och Hans Oscarsson omvaldes för ett år.
15) Val av en revisor och två revisorssuppleanter
Bo Jernberg, Hallsta BK omvaldes som revisor på två år.
Catharina Alm, Öregrunds BK och Håkan Zetterström, Östhammars SS omvaldes till
revisorssuppleanter för ett år.
16) Val av valberedning.
Till valberedning omvaldes Eyvor Gullmarstam, Norrtälje SS (sammankallande),
Agnetha Larsson, Herrängs BK och Tommy Gustavsson, Grisslehamns MSS.
17) Propositioner och motioner till Båtriksdagen
Propositioner och motioner till Båtriksdagen gicks igenom och diskuterades. Båtdagen
godkände de ställningstaganden som styrelsen föreslagit inför Båtriksdagen.
18) Utdelande av ungdomsledarstipendiet
Ebba Gustavsson och Fanny Christiansson från Norrtälje SS tilldelades årets
ungdomsledarstipendium. Då ingen av dem kunde närvara på mötet ombesörjer
representanter för NSS styrelse att de får sina diplom och pengar.
19) Mötets avslutande
Sittande ordförande, Rolf Arvidsson tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.
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