Protokoll Årsmöte
Grötö Kappseglingsklubb
2004-02-28
1. Mötets öppnande
Ordförande Caroline Kjellberg hälsade alla närvarande välkomna och öppnade mötet.
2. Dagordningens godkännande
Dagordning upplästes och godkändes.
3. Mötets behörighet
Mötet befanns vara behörigt utlyst.
4. Val av mötesordförande
Mötet beslutade
Att välja Caroline Kjellberg till mötesordförande.
5. Val av mötessekreterare
Mötet beslutade
Att välja Mats Lindkvist till mötessekreterare.
6. Val av 2 justeringsmän
Mötet beslutade
Att välja Kenmt Hjalmarsson och Lennart Ljung till justeringsmän.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes och lades till handlingarna.
8. Revisorns berättelse
Kassörens berättelse och revisorns berättelse upplästes och lades tillhandlingarna.
9. Styrelsens ansvarsfrihet
Mötet beslutade
Att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
10. Kommande verksamhet
Mötet diskuterade det kommande årets verksamhet och beslutade att dela in arbetet i ”sektioner” med följande
ansvariga:
• Midsommar, dagsarrangemang. Nina Djerf ansvarig.
• Midsommar, kvällsarrangemang. Bodil Pernevi och John Pernevi och Erik Rimsberg är ansvariga
• Seglarskola. Anordnas om det går att rekrytera instruktörer v 27. Mats och Calle ansvariga.
Staffan Kjellbnerg håller i vuxensegelskola.
• Grötödagsseglingar Tävling Grötö runt för kanoter och andra flytetyg genomförs samt seglingar på
bana. Annika ansvarig.
• Andunge-VM. Föreningen är medarrangör för själva seglingarna som genomförs 3-4 juli. Annika
ansvarig.
• Poängkappseglingar. Då intresset var lågt förra året avvaktar vi intresse för detta. Pejlar intresset
under vuxensegelskolan.
• Boule PO och Bertil ansvariga.
• Grötödagen. Lisbeth Svensson och jesper Lindkvist ansvariga.
• Fotbollsskola arrangeras på Kalvsund. Boel ser till att plakat kommer upp på Grötö.
• Simskola arrangeras på Kalvsund. Boel ser till att plakat kommer upp på Grötö.
• Dansbanans underhåll Mats och Malte ansvarar för underhållet.
• Fotbollsplanens underhåll. Elisabeth L pratar med Pontus på sommarhemmet om att regelbundet
klippa gräsmattan.
• Loppmarknad En loppmarknad arrangeras på dansbanan under lämplig dag på sommaren om
intresse finns. Ulla Eriksson ansvarar.
• Medlemsmatrikel. Mats Lindkvist ansvarig

11. Val av ordförande
Mötet beslutade
Att välja Caroline Kjellberg till föreningens ordförande.
12. Val av 2 stycken styrelseledamöter
Mötet beslutade
Att välja Percy Nordblom, Malte Roggentin och Annika Eriksson samt Mats Lindkvist till
ordinarie styrelsemedlemmar under 2 år.
Jonas Lindkvist, Mats Carl-Henrik von Tell samt Boel Lanne kvarstår under ett år.
13. Val av 2 stycken revisorer
Mötet beslutade
Att välja Anders Wimby och Path Rimsberg till föreningens revisorer.
14. Val av valberedning
Mötet beslutade
Att ej välja valberedning
15. Övriga frågor
Medlemsavgift
Mötet beslutade
Att medlemsavgiften för det kommande året är 50 kr för vuxen, 25 kr för och 150 kr för
familjemedlemskap. Betonades noga att junior är man t o m 20 år. Därefter kan man ej ingå i
föräldras familjemedlemskap utan betalar som vuxen.
Boule
Mötet beslutade
Att kvarstå med huvudmannaskapet för boulebanan.
Att föreningen betalar maximalt 2000 kr för bouleverksamheten samt de pengar som inflyter till
”Boulens vänner”.
Ölpump
Att styrelsen undersöker möjligheten att köpa in egen ölkran.
16. Mötets avslutande
Caroline Kjellberg tackade för visat intresse och avslutade mötet. Därefter vidtog ett stillsamt festande.
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