Dagordning för beslutande höstmöte 17 november 2015 19.00
Höstmötets öppnande samt val av ordförande och sekreterare för
mötet
Fastställande av röstlängd för mötet
Fråga om mötet är kallat på rätt sätt
Fastställande av dagordning
Val av protokolljusterare och rösträknare
Beslut om nya stadgar (första beslut)
Slut på den formella delen av höstmötet
1. Information från styrelsen och kommittéer
2. Information om förslag till nya avgifter
3. Övriga frågor
4. Mötet avslutas
Förslaget till stadgar kommer att finnas på hemsidan samt anslaget i
Spinnhuset.
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Göta Segelsällskap

Förslag avgifter 2016

20151001

Avgifter

Förslag

Inträdesavgifter

Inträdesavgifter

Senior 300 kr
Familjemedlem och junior 50 kr

Senior 300 kr
Familjemedlem och junior 50 kr

Nyttjanderättsavgift

Nyttjanderättsavgift

Betalas första gången hamn eller varv
utnyttjas 1000 kr

Betalas första gången hamn eller varv
utnyttjas 3000 kr

Medlemsavgift

Medlemsavgift

Senior 350 kr
Familjemedlem och junior 125 kr

Senior 500 kr
Familjemedlem och junior 125 k

Ständiga medlemmar betalar ingen
medlemsavgift

Ständiga medlemmar betalar 100kr/år

Båtregisteravgift

Båtregisteravgift

För båtar registrerade i GSS eskader
200 kr

För båtar registrerade i GSS eskader 0 kr

Hamn o Varvsavgifter

Hamn o Varvsavgifter

Grundavgift 2000 kr
Grundavgift äldre än 65 och junior
1000 kr

Grundavgift 1000 kr
Grundavgift ständig medlem och junior
500 kr

Breddavgift brygga B+0,4m 360 kr/m

Breddavgift brygga B+0,4m 760 kr/m

Ytavgift varv (L+0,6m)x(B+1m) 45
kr/m2

Ytavgift varv (L+0,6m)x(B+1m)
kr/m2

Ytavgift hamn vinter (L+0,6m)x(B+1m)
45 kr/m2

Ytavgift hamn vinter (L+0,6m)x(B+1m) 72
kr/m2

Upptagnings och sjösättningsavgift
600kr/båt och år

Upptagnings/sjösättningsavgift 700kr/båt
och år

Avgifter för jollar
Jolleramp Breddavgift brygga B+0,4m
360 kr/m

Avgifter för jollar Seniorer
Ytavgift varv (L+0,6m)x(B+1m) 72 kr/m2
Avgifter för jollar Juniorer
Jolleramp 350 kr

72
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Elavgift hamn

Elavgift hamn

Beviljas efter ansökan, debiteras enligt
Sällskapets mätare.

Beviljas efter ansökan, debiteras enligt
Sällskapets mätare
Självkostnadspris+20%

Fack sommar/vinter

Fack sommar/vinter

350/350 kr

350/350 kr

Avgift för skåp 150 kr

Avgift för skåp 250kr

Hyra av klubblokal

Hyra av klubblokal

Kväll före lördag/helgdag 1500 kr
Övrig tid 500 kr
Hyran skall betalas i förskott

Kväll före lördag/helgdag 1500 kr
Övrig tid 500 kr
Hyran skall betalas i förskott

Förseningsavgift

Förseningsavgift

250 kr
Debiteras för varje sent inkommen avgift

500 kr
Debiteras för varje sent inkommen avgift

Övriga avgifter
Utebliven Arbetsplikt 2 000 kr
Uteblivet deltagande vid städning och
framplock 500 kr

Övriga avgifter
Utebliven Arbetsplikt 2 000 kr
Uteblivet deltagande vid städning och
framplock 500 kr

Jungfruholmarna
Hamnavgift per dygn för icke GSS
registrerad båt 140 kr
El per dygn för icke GSS registrerad
båt 30 kr
Hyra för Friggebod/Glashuset per
person/dygn 50/100 kr

Jungfruholmarna
Hamnavgift per dygn för icke GSS
registrerad båt 140 kr
El per dygn för icke GSS registrerad båt 30
kr
Hyra för Friggebod/Glashuset per
person/dygn 50/100 kr

Sällskapets standertar, märken och
nycklar
Standert, stävmärke, kavajmärke,
kavajnål 100 kr
Depositionsavgift för klubbnyckel 600 kr
Vid återlämnande av nyckel återfås 500
kr

Sällskapets standertar, märken och nycklar
Standert, stävmärke, kavajmärke, kavajnål
100 kr
Depositionsavgift för klubbnyckel 600 kr
Vid återlämnande av nyckel återfås 500 kr
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Avisering 1
Kassören aviserar i januari/februari medlemsavgifter, båtavgifter
grundavgifter, hamnavgifter för kommande år och utebliven arbetsplikt för
året innan.

avgifter

Göta Segelsällskap

Påminnelse görs efter en månad och då med förseningsavgift. § 6.2

Avisering 2
Kassören aviserar upptagnings-, förvarings och sjösättningsavgifter i
augusti

Avgifterna ska vara betalda innan upptagning annars sker ej upptagning.

Förslag till stadgeändring
§4.2.4
Nuvarande text:
Ständig medlem. Medlem som oavbrutet varit medlem i 25 år och uppnått 65 år ålder. Ständig medlem är befriad från medlemsavgift men har
därutöver samma rättigheter och skyldigheter som ordinarie medlem.
Föreslagen text:
Ständig medlem. Medlem som oavbrutet varit medlem i 25 år och uppnått 65 års ålder. Ständig medlem har samma rättigheter och skyldigheter som enskild medlem, senior.
§7.5
Övriga föreningsmöten kan endast hållas under månaderna september
till och med maj.
(lagt till ”och med”).
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