Föreningen Vänergaleasens Minas Vänner
Årsmöte 20140325 kl 18.30
Plats Sockertoppen
Mötet inleddes med en parentation för Tage Holmgren som avlidit under året.

Ordförande Lars Göran Nilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§1

Till mötesordförande valdes Lars Göran Nilsson

§2

Till mötessekreterare valdes Håkan Fredholm

§3

Till justerare, och tillika rösträknare, utsågs Hans Bleeker och Torsten
Kärrbrink.

§4

Mötets utlysande godkändes.

§5

Förslag på dagordning godkändes.
Röstlängd fastställdes, 28 medlemmar närvarande och röstberättigade.

§6

Ordförande läste upp styrelsens verksamhetsberättelse, vilken därefter
godkändes.
Kassören redogjorde detaljrikt för balans- och resultaträkning, samt föreslog
en lösning på det s k villkorslån som förekommer i föreningens ekonomi.

§7

Kassören läste upp revisorns berättelse. Balans- och resultaträkning
godkändes.

§8

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för året 2013.

§9

Beslut att behålla medlemsavgiften om 250:- för enskild medlem, 150:ungdom 15 – 20 år, 750:- företag.

§ 10

Verksamheten inrymmer under året ca 20 st seglingar för Lidköpings kommun,
enligt särskilt avtal. En längre medlemssegling genomförs under juni – juli,
enligt upprättad budget.

§ 11

Val av ordinarie styrelsemedlemmar
Stämman beslöt att godkänna valberedningens förslag;
Ordförande Lars Göran Nilsson
Vice ordförande Björn Svanholm
Sekreterare Håkan Fredholm
Kassör Per-Olof Eriksson
Tomas Cederqvist ledamot
Lennart Wikström ledamot
Claes Hassel ledamot

1 år
2 år
1 år
2 år
2 år
2 år
1 år

Ersättare:
Kristina Bengtsson, Stefan Ericsson, Tony Näslund och Madeleine Dolk-Anjemo
samtliga 1 år.
§ 12

Revisor och suppleant
Jörgen Josefsson
ersättare Erling Nilsson

§ 13

Val av valberedning
Torsten Kärrbrink och Eva Magnil.

§ 14

Firmatecknare
Beslut togs att kassören och ordföranden tecknar firman var och en för sig.

§ 15

Motioner
En inkommen motion behandlades, om stadgeändring i
§ 5, punkt 8;
a. Ändras till 5 ordinarie ledamöter, varav ordförande och kassör väljs av
stämman, övriga i styrelsen.
b. Tillika 5 ersättare.
c. Strykes.
d. Strykes.
Ny § 5, punkt 12; val av hedersmedlem.
§ 8. Andra meningen ändras till: Denne har yttranderätt men inte rösträtt.
§ 9. Ändras till det beslut som återfinns under § 14 i föreliggande protokoll.
§ 12. Bisatsen ändras till: … anslås ombord i Mina.

§ 16

Styrelsens olika kommittéer redogjorde för sommarens seglingar, läget i
Sjötorp, produktion av broschyr och försäljning av souvenir i form av en
koffernagel.

Mötet avslutades med en lättare förtäring.

Vid protokollet

…………………………………….
Håkan Fredholm

Justerare

………………………………………
Hans Bleeker
……………………………………..
Torsten Kärrbrink

