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Protokoll fört vid Askrike segelsällskaps extra  
årsmöte 2017 

Tid: 2017-05-03 
Plats: ASS: s klubbhus i Askrikehamnen 

NÄRVARANDE: 
Vid årsmötet deltog 10 medlemmar utöver styrelsen enligt bifogad närvarolista. 

1. MÖTET ÖPPNANDE 
 Ordföranden Kristina Lindstedt förklarade årsmötet öppnat. 

2. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE 
 Till mötesordförande valdes Kristina Lindstedt och till sekreterare Håkan Langseth. 

3. FRÅGA OM KALLELSE TILL MÖTET SKETT ENLIGT STADGARNA 
 Årsmötet enades om att kallelse skett enligt stadgarna. 

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
 Dagordningen godkändes. 

5. VAL AV JUSTERINGSMÄN OCH RÖSTRÄKNARE 
 Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Paul Lando Matiesen och Torsten Möller. 

6. PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE ÅRSMÖTE 
 Vid ordinarie årsmötet 2017-02-07 togs frågan om bevakningen av hamnen upp.  
 Styrelsen har efter årsmötet utökat bevakningen. Under månaderna april, maj, september  
 och oktober bevakas nu hamnen 4 gånger/natt. Under månaderna juni, juli och augusti  
 bevakas hamnen 2 gånger/natt. 

 Sällskaps ekonomi är fortsatt god. Sällskapet har övergått till e-postavisering till de 
 medlemmar som har anmält sin e-postadress, vilket sparar pengar för föreningen och  
 mycket arbete för styrelsen. Sällskapet har också övergått till att använda OCR-nummer,  
 vilket möjliggör automatisk avprickning av inbetalningar. För närvarande har föreningen  
 inga utestående fordringar. 

 Protokollet från föregående årsmöte lades till handlingarna. 
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15. BEHANDLING AV FÖRSLAG SOM VÄCKTS AV STYRELSEN ELLER MEDLEM 
 Ordinarie årsmötet 2017-02-07 beslöt att ändra verksamhetsår från brutet räkenskapsår,  
 1/11 - 31/10, till kalenderår, 1/1 - 31/12 samt att ändra stadgarna enligt följande: 

 § 5: Styrelsen gör varje år en verksamhetsberättelse över sällskapets verksamhet  
 omfattande verksamhetsåret 1 januari - 31 december. 

 § 7: Årsmötet, som är det ordinarie mötet med sällskapet, ska hållas senast 15 mars varje  
 kalenderår. Under dagordning punkt 15: Behandling av förslag som väckts av styrelsen  
 eller som av medlem skriftligen inlämnats till styrelsen senast 15 januari. 

 Ändring av stadgarna kräver beslut med 2/3 majoritet vid två efter varandra följande  
 årsmöten, varav minst ett ska vara det ordinarie årsmötet. Det extra årsmötet beslöt  
 enhälligt att fastställa den tidigare beslutade stadgeändringen. 

16. ÖVRIGA FRÅGOR 
 Styrelsen har haft flera möten med Lidingö kommun angående anslutning av klubbhuset  
 till det kommunala va-nätet. De nya ledningarna måste dras över den allmänna  
 parkeringsplatsen, som ägs av Lidingö tomt AB, ett av Lidingö kommun helägt  
 aktiebolag. En förutsättning är då att ledningarna ägs av tomtaktiebolaget. Lidingö  
 tomt AB saknar emellertid resurser att inom rimlig tid projektera, upphandla och  
 genomföra ledningsdragningen. Alternativt kan Segelsällskapet genomföra entreprenaden  
 och sedan skänka ledningarna till tomtaktiebolaget, som då övertar underhållsansvaret.  
 Sällskapets styrelse har beslutat att arbeta vidare enligt det senare alternativet och  
 kommer med hjälp av extern konsult att ta fram ett upphandlingsunderlag. Entreprenad- 
 kostnaden kan antingen betalas av tomtaktiebolaget, skrivas av på 30 år och då belasta  
 arrendeavgiften eller betalas av Segelsällskapet. I det senare fallet påverkas inte arrende- 
 avgiften. Segelsällskapet måste emellertid i båda fallen betala anslutningsavgiften. 

 Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att fortsätta planeringen inom den tidigare beslutade  
 kostnadsramen 500 000 kronor. 

 Samtliga bojstenar och kättingar måste kontrolleras denna sommar. Meddelande om detta  
 kommer att läggas ut på hemsidan och skickas som e-post till berörda medlemmar. 

 Styrelsen har beslutat att avdela en del av verkstaden till förråd med ingång direkt utifrån  
 som ersättning för den rivna Kaptensstugan och eventuell ny container men kommer att  
 avvakta med ombyggnaden tills förutsättningarna för ombyggnaden av klubbhuset har  
 klarnat. 

 Segelsällskapets städdag för alla medlemmar är tisdag 16 maj 18.00. 

 Kassören har skänkt 20 st stapelbara stolar till segelsällskapet, vilket styrelsen  
 tacksamt har tagit emot. 
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17. MÖTETS AVSLUTANDE 
 Ordförande förklarade årsmötet avslutat. 

Vid protokollet 

Håkan Langseth 

Justeras 

Kristina Lindstedt Paul Lando Matiesen Torsten Möller 
Mötesordförande
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