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

Välkommen till LjSS höstmöte
Torsdagen 23 november 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 det blir förtäring och föredrag. I år blir det två berättelser om
sommarens seglingsäventyr. Tage Barne, Vilgot Hjort och Ludvig Burrows Jernmark berättar
om sitt VM-äventyr i RS-Tera-klassen i Carnac. Och undertecknad berättar om årets segling i
Bohusracet.

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

Inkommen motion:


Obligatorisk medverkan på arbetsdagar/kvällar för båtägare (läs vinterförvarare).
Kostnad för utebliven närvaro är 500 kr/år:
Styrelsen tillstyrker medlemmens förslag.

Ärenden från styrelsen:


Höjning av medlemsavgiften för juniorer, från 100 kr till 200 kr/år: Styrelsens
förslag, och att detta tillstyrkes.

Handlingar (budgetförslag och styrelsens övriga förslag i sin helhet) finns tillgängliga hos sekreteraren
Björn Wärnberg från den 1 november. Tel: 0522-217 08, Mail: bjorn.warnberg@me.com

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

