Rapport från klubbens ”enda/sista
höstmöte”
Eftersom klubben lagt om verksamhetsåret så blev det som tidigare varit årsmöte istället
höstmöte.
Detta hade lockat 32 medlemmar till Hässelbygårdsskolans matsal.
I slutet av höstsäsongen brukar fotbollsklubbar m fl ”lufta reservbänken” pga sjukdomar och
skador.
Så även GBS. Ordföranden Camilla var fast förankrad i sjuksängen och sekreteraren Micke
satt i slutförhandlingar ”på jobbet”.
In kastades vice ordförande Lars och vice sekreteraren Jacob, försedda med PowerPoint från
Micke för mötets genomförande.
Med Bob hjälp lyckades vi få igång tekniken och starta mötet något försenat.
Trots strulet fick ”presidiet” fortsatt förtroende. Anitha Strömberg och Per Ståhl fick
uppdraget att justera protokoll och vid behov räkna röster om mötet tenderade att bli oenigt.

Fastställande av avgifter
SMBF (Saltsjö-Mälarens Båtförbund) har tillsammans med Stockholms kommuns
idrottsförvaltning genom FFD (Fritidsbåtlivets förhandlingsdelegation) utarbetat ett förslag
till hur staden ska debitera båtklubbarna för bryggor och uppläggningsområden i framtiden.
Förslaget ska klubbas före den sista december för att det ska börja gälla fr.o.m. 2015.
För GBS skulle förslaget innebära en ökad avgift till kommunen för bryggor och
hamnområdet om 27.900.- kr
Mötet beslutade anta styrelse förslag att höja avgiften för hamnplats med 8.- kr per dm,
ifrån dagens 30.- kr till 38.-.
Mötet beslutade vidare att avgiften för svajplats höjs med 125 kr .
Eftersom inga motioner kommit in gick vi raskt till styrelsens förslag till stadgeändring.
Det beslutades enligt propositionen att stadgarnas paragraf 5 mom 1, endast föreskriver
årsmöte, dvs ”höstmötet utgår”.
Om årsmötet tar samma beslut har vi alltså bevistat klubbens enda höstmöte (därav rubriken).
Anna-Lena Söderlund presenterade Resultet- och balansrapport så att tom
revisorerna såg jättenöjda ut. Verksamhetsåret har ju en månad kvar.

Information om verksamheten
En fantastisk båtsäsong, arbetet i hamnen har flutit på enligt plan, Holmen har varit välbesökt
och vaktgången 100%-ig förutom en halv natt.
Hamnen är stängd, båtarna på varvet.
Vi är i full gång med vår period av vakttjänstgöringen på varvet, fram t.o.m. den 28:de
november.
Beslut är taget av Stockholmstad om anläggande av tömningsstation för båtlatrin vid varvet.
Arbetet påbörjas direkt efter att båtupptagningen är klar.

Vi kommer anordna Adventsfika i hamnen den 7:de december.
GBS Årsmöte går av stapeln den 28:de januari 2015
Öfogden Jonny och ”hamnkaptenerna” Tommy och Benny informerade om vad som varit
under ett hittills händelserikt år
Under övriga frågor fick vi bl a information från SMBF:s miljömöte (Saltsjö-Mälarens
Båtförbund). Det var Jan Borgman som informerade, klubbens medlem i SMBFs styrelse.
Miljöarbetet kan med fördel följas på SMBF;s hemsida, länk från GBS hemsida – länkar. Där
redovisas mycke som kan komma påverka båtägande, både avseende bottenfärger, rengöring
och toatömning.
Styrelsen fick i uppdrag att forska lite om DNA märkning av stöldbegärlig egendom, för att se
om det kan vara intressant för medlemmarna..
Mötet avslutades och vi kunde intaga landgångar tillhandahållna av klubbmästare Yvonne.

