XSS-De Tio Öarnas Segelsällskap

Årsmötesprotokoll 2022-02-24 kl. 19.00, internetmöte
§ 01 Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
Per-Anders Liljedahl valdes som ordförande samt o Björn Dahl som sekreterare
§ 02 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
Se bilaga 1
§ 03 Fråga om mötets behöriga utlysande.
Bifölls av mötet
§ 04 Fastställande av dagordning.
Bifölls av mötet
§ 05 Val av 2 justeringsmän som jämte ordföranden skall justera mötets protokoll samt vara
rösträknare.
L-A Helgesson samt Jan-Olof Nilsson valdes.
§ 06 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning.
Föredrogs av ordföranden samt sektionsledarna
§ 07 Revisorernas berättelse över styrelsens och sektionernas förvaltning.
Inga anmärkningar lades fram. Förordar att styrelsen får ansvarsfrihet.
§ 08 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2021.
§ 09 Fastställande av medlemsavgifter. Styrelsen föreslår oförändrat 500 kr för senior- och familj och
250 kr för juniorer.
Bifölls av årsmötet
§ 10 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
Mer investeringar i ungdomsverksamheten kommer göras med stöd av donationen som kom in 2021.
Vi räknar därför med ett negativt resultat under 2022.
Bifölls av årsmötet.
§ 11 Val av (i förekommande fall)

Styrelsen:
Nyval av Henrik Andreasson på två år bifölls
Omval av P-A Liljedahl på två år bifölls
Omval av Nicklas Ölnes på två år bifölls
Omval av Björn Dahl på ett år bifölls
Följande tidigare valda styrelseledamöter har ett år kvar på förordnandet:
J-O Nilsson
L-A Helgesson
Per Kollberg
Göran Malmcrona slutar nu sina åtaganden i styrelsen efter att i många år på ett förtjänstfullt sätt
bidragit till verksamheten.
Revisorer:
Göran Malmcrona och Joakim Pettersson valdes som revisorer på 1 år
Jens Grandinsson tackades för alla de år han på ett noggrant och oklanderligt sätt förtjänstfullt utfört
denna roll för XSS.
Valberedning:
Som valberedning föreslogs Mikael Pettersson, Jan-Olof Nilsson samt L-A Helgesson på ytterligare 1
år vilket bifölls av årsmötet
§ 12 Val av sektionsledamöter för en tid av 1 år.
a) Kölbåtssektionen – P-A Liljedahl
b) Seglarskolesektionen. – Nicklas Ölnes
c) Jollesektionen - Nicklas Ölnes
d) Aktivitetssektionen. – Jan-Olof Nilsson
e) Anläggningssektionen. – L-A Helgesson
Förslaget på sektionsledamöter bifölls av årsmötet
§ 13 Inkomna förslag
Inga föreslag hade inkommit till årsmötet.
§ 14 Övriga frågor
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XSS anordnar Svenska Cupen för Finnjollar 20-22 maj i år 2022. Vi skulle behöva funktionärer för
detta arrangemang. Intresserade uppmanas kontakta ordföranden Per-Anders Liljedahl: 0760382880, peranders.liljedahl@telia.com
En ny hemsida på www.xss.se presenterades. Detta på grund av att IdrottOnline inte längre kan
husera hemsidor för idrottsklubbarna på deras site. En stor eloge till Mia Malmcrona som på ett
kreativt och kostnadseffektivt sätt skapat denna enorma förbättring av vår hemsida.
Vid protokollet

………………………………………………
Björn Dahl

…………………………………………….
Per-Anders Liljedahl

Justeras

…………………………………………
L-A Helgesson

…………………………………………….
J-O Nilsson
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Bilaga 1 – Närvaro XSS årsmöte 2022-02-24
Åke Brolin
Per Kollberg
Jens Grandinsson
Ulf Holmström
Per-Anders Liljedahl
Jan-Olof Nilsson
Lars-Anders Helgesson
Björn Dahl
Göran Malmcrona
Mia Malmcrona
Nicklas Ölnes
Elisabeth Helgesson
Mia Malmcrona
Johan Holmqvist
Peter Bernstein
Gösta Eriksson
Henrik Andreasson
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