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Årsmöte 2018, Vikingstrands Sur7lubb.
1. Mötet öppnas av Pierre Sjöström
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet, si=ande väljs.
2.1 Godkännande av Kallelse.
Godkänns.
3. Val av två justeringsmän, Ellika rösträknare som Ellsammans med ordföranden justerar protokollet.
Richard Trabjerg och Henric Halvorsen.
4. Fastställande av dagordning
Godkänns.
5. Verksamhetsberä=else för 2017
•

Surfskola, 15 elever vindsurf, samt Valter Zec genomfört Kite skola. Skolverksamheten rullar
på, intresset för vindsurf minskar, kite ökar. Det kommer även ev. genomföras foil-skola på
Vikingstrand 2018. Vi är fortsa= med i sommarlovskatalogen.

•

Bygget
PS redogör, bygget är nu klart.

6. Ekonomisk redogörelse FN redogör, stämman godkänner redogörelsen.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning,
Godkänns.
8. Fråga om teckningsrä=, var för sig, klubbens ordförande samt kassör
Godkänns.
9. Val av funkEonärer säsongen 2018
•

Ordförande: Pierre Sjöström, omval 2019

•

Kassör: Frank Nilsson, omval 2020

•

Sekreterare: Emil Lindvall, omval 2019

•

Henric Halvorsen, Peter Hanmark, Peter Lavebrand, Per Ulinder, Kajsa Meltzer, Peter Rodin
och Valter Zec omval 2019
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10. Fastställande av medlemsavgi^.
Medlemsavgi^ 500 kr
Medlemsavgi^ under 25år. 300kr
Containeravgi^ 300 kr
Stödmedlem 100 kr
Familj 600 kr (samtliga i familjen är skriva på samma adress)
12. Övrigt
• Swish. Årsstämman beslutar enhälligt a= Frank Nillson 610822-3998, i egenskap av kassör kan
starta e= Swish konto för klubbens räkning i valfri bank.
• Kompressor-ansvarig på klubben Tony Lundberg.
• Kite-Loppis kommer genomföras under HH slöret.
• GDPR samtyckte kommer kontrolleras i kod-formuläret 2018.
• Henrik Nilsson har en gummibåt. Det kommer nu utredas om den kan bli räddningsbåt på
klubben.
• Rökning förbjuden skylt kommer sä=as upp av EL
• Kajsa Meltzer kommer kontrollera om det ﬁnns försäkringar som skulle kunna fungera för
klubben.
• Årsstämman tar beslut a= styrseln kan hyra ut lokalen Ell restaurangen om det skulle visa sig bli
e= bra upplägg för klubben. De=a kommer medföra a= lokalen blir stängd för medlemmar den
dagen.
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