Saltstänk
Medlemsblad för Stenö båtklubb nummer 1, februari 2010
Utanför mitt fönster ligger snön djup. Så djup att
den täcker en tredjedel av fönsterrutan, som en
kompakt vägg på andra sidan glaset. När hunden
tar ett språng ut i drivorna försvinner han helt och
hållet. Och det är en stor hund.
Isen ligger tjock och vidsträckt. Kylan är sträng,
behåller sitt grepp. Vargavinter.
Men.
Varje dag är lite längre än den föregående. Varje
natt lite kortare.

ARBETSHELGER 2010

redaktören

Kallelse till

ÅRSMÖTE

17-18 april
8-9 maj

för Stenö båtklubb

15-16 maj
9-10 oktober
16 oktober

torsdagen den 18 mars 2010
kl 18.30 i SMS klubblokal

Arbete 9.00−15.00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Arbetsplikt 12 timmar/ båtplats

Kaffe och smörgåstårta!

Styrelsen 2010

Välkommen!

Meddelande angående hemsidan
Klubben har under en tid haft problem med att administrera och uppdatera hemsidan. Vi hoppas att
svårigheterna snart ska vara lösta. Till dess ber vi
om överseende, och påminner om att ni alltid kan
ringa någon i styrelsen för information eller svar på
frågor.
Marie, it-ansvarig
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Vi får göra vad vi kan för att hjälpa våren att komma
igång. Ett sätt är att inbjuda till båtklubbens årsmöte i mitten av mars. Tre dagar före vårdagjämningen, verksamhetsberättelse, val och smörgåstårta,
och så småpratet om den väntande sommaren, stugorna, båtarna, och det blå, blå havet, som en dag,
snart, brister ut i full frihet ännu en gång.
Väl mött!

Dagordning för Stenö båtklubbs årsmöte den 18 mars 2010
1.

Mötets öppnande

2.

Mötets behöriga utlysande

3.

Fastställande av dagordning

4.

Val av ordförande för mötet

5.

Val av sekreterare för mötet

6.

Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll,
tillika vara rösträknare.

7.

Klubbens års– och verksamhetsberättelse

8.

Revisorernas berättelse

9.

Fråga angående styrelsens ansvarsfrihet för 2009

10. Val av: styrelseledamöter
vice ordförande

2 år

kassör

2 år

funktionärer
hamnkapten

2 år

vice arbetsledare

2 år

miljöombud

2 år

revisorer, 2 st

1 år

revisorssuppleant

1 år

valberedning, 3 st
redaktör Saltstänk
materialförvaltare
stugfogde
it-ansvarig

1 år
1 år
1 år
1 år
1 år

11. Fastställande av avgifter och arvoden
12. Inkommen motion
13. Övriga frågor
14. Avslutning
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