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1. Mötet öppnas av Pierre Sjöström
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
ordförande: Pierre Sjöström
sekreterare: Emil Larsson
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
Richard Trabjerg och Sebastian Thörnquist .
4. Fastställande av dagordning
Godkänns.
5. Verksamhetsberättelse för 2006
• Surfskola: drog 2006 in 2180:-. 16 elever genomförde skola. Nya
mastfötter och två nya brädor köptes in.
• Containrarna har målats.
• Ingen gemensam fest har anordnats
6. Ekonomisk redogörelse
Enligt bilaga från Frank
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
Godkändes
8. Fråga attesträtt, var för sig för klubbens ordförande samt kassör
Godkändes

9. Val av funktionärer säsongen 2006
• Ordförande: Pierre Sjöström, omval 2009
• Kassör: Frank Nilsson, omval 2008
• Sekreterare: Emil Larsson, omval 2008
• Ledamöter: Rickard Trabjerg, Peter Hanmark, Björn Butschkau och Peter
Milanovic. Omval 2008
10. Fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgift
250 kr
Containeravgift
250 kr
Ungdom <18 år
100 kr
Passiv medlem
100 kr
Familj
325 kr
11. Förslag till ändring av stadgar.
Varje medlem ansvarar för att betala in medlemsavgift. Om medlemmen
inte betalar in medlemsavgift så kommer hans/hennes utrustning att
märkas med en röd lapp. När medlemmen har haft röd lapp i ett år, så äger
klubben rätten att avlägsna utrustningen till närmaste avfallsstation.
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Om informationen om inbetalning inte når medlemmen, så är det den
enskilde medlemmens ansvar att själv söka informationen.
Införs retroaktivt från 2006-10-14.
12. Övriga frågor.
• Väderstation skall ordnas.
• Städdag på klubben kommer att annonseras på hemsida. Om vädret
tillåter kommer det även att grillas.
• Utlåningsnyckel till nybörjar containern finns hos Emil Larsson.
• Det finns ett stort intresse av att driva bygglovs frågan. Dock så måste
inte klubben vidta några åtgärder i det här skedet. Pierre kommer att
fortsätta bevaka händelseutvecklingen.

13.

Tid för nästa årsmöte
1/5 2008 13:00

Vid protokollet

Justeras

_______________
Emil Larsson

__________________ _________________
Sebastian Thörnquist Rickard Trabjerg
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