LJUNGSKILE SEGELSÄLLSKAP
Småbåtshamnen
Box 58, 459 22 Ljungskile
Org.nr: 858500-4255

Välkommen till LjSS höstmöte
Torsdagen 22 november 2018 kl 18.30, i LjSS
Klubbhus
LjSS har det stora nöjet att bjuda in alla klubbens medlemmar till årets höstmöte.
Vi börjar med förhandlingar och sedan blir det förtäring och föredrag. I år blir det
Bosse Gullberg och Richard Malm som ska prata om Dragon Force 65.

Dagordning
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för
mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Fastställande av verksamhetsplan samt
behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Fastställande av medlemsavgifter.
8. Fastställande av andra avgifter.
9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt
tid inkomna motioner.

10. Val av styrelse för nästkommande
verksamhetsår:
a) ordförande för en tid av ett år
b) sekreterare för två år (jämna år)
c) kassör för två år (udda år)
d) Halva antalet ledamöter, tillika
sektionsordförande. Totala antalet övriga
ledamöter skall uppgå till åtta av vilka
hälften väljs vart år.
e) Fyra suppleanter för en tid av ett år
f) Två revisorer och två revisorssuppleanter
för en tid av ett år I detta val får inte
styrelsens ledamöter delta.
g) Ordförande och en ledamot i
valberedningen ena året, övriga ledamöter
andra året, vardera för två år
11. Övriga frågor.

LJUNGSKILE SEGELSÄLLSKAP
Småbåtshamnen
Box 58, 459 22 Ljungskile
Org.nr: 858500-4255

Inkomna motioner från Björn Wärnberg:
1. Att höstmötet ger styrelsen i uppdrag att initiera ett utökat samarbete med LBK och
Friluftsfrämjandet med regelbundna möten för att gemensamt bearbeta hur den framtida
användningen av hamnområdet skulle kunna se ut och fungera. Att diskutera alternativ som
både gynnar respektive förenings verksamhet och de intentioner som beskrivs i
gestaltningsplanen. Samverkan mellan föreningarna har som målsättningen att tillsammans
vara en stark samarbetspart till kommunen.
2. Att höstmötet ger styrelsen i uppdrag att jollesegling och tävlingssegling ges tydlig möjlighet
för fortsatt verksamhet senare in på hösten och avslutas med en egen arbetsdag där aktiva
tävlingsseglarer och jolleungdomar med föräldrar förväntas deltaga.
Kommentar: Styrelsens yttrande lämnas på höstmötet på grund av omformulerade motioner.

Ärenden från styrelsen:
Förslag på markdisposition till kommunen presenteras på höstmötet.

Handlingar (budgetförslag) finns tillgängliga hos sekreteraren Lydia Spencer-Smith från den 1
november. Tel: 0760-24 00 79, Mail: lydiaspencersmith@me.com

Vi bjuder på förtäring och vi vill väldigt gärna se just dig på mötet. / LjSS Styrelse

