KALLELSE HÖSTMÖTE 2014
Tid
Plats

17 november klockan 19.00
FBK Klubbhus

Före höstmötets öppnande kommer det att genomföras en prisutdelning för årets
klubbmästare.
Vidare kommer också det ges information om det nya klubbhuset – från Medlemsenkäten
till slutbesiktningen.

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om mötet är behörigt utlyst
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två justeringsmän/kvinnor tillika rösträknare
7. Presentation av verksamhetsplanen – 2015
Ny punkt i dagordningen

8. Vår ekonomi
a) Resultat (1/1 – 31/10 2014)
b) Budget 2015

9. Fastställande av avgifter för 2015
Styrelsens föreslår oförändrade avgifter

10. Behandling av propositioner
a) Fråga från årsmötet, andra voteringen för de förslagna stadgarna
b) Behandling av ett uteslutningsärende, medlem som brutit mot regelverket.

11. Behandling av motioner
a) Förslag om samarbete med SSRS och Sjöscouterna
Styrelsens förslag är att bifalla motionen. Ett samarbete har redan inletts.
b) Motion från Börje Svensson
Styrelsens mening är motionen i sig faller eftersom alla svar givits i inledningen av mötet.
c) FBK´s klubblokal används av medlemmar, båtgäster och med flera. Viss uthyrning sker till framförallt
medlemmar. Lokalen är utrustad med pentry. Matservering förekommer. Lokalen är att betrakta som en
s.k. ”offentlig lokal”. Därför anser styrelsen att Vellinge kommuns regelverk bör gälla avseende rök och
djurförbud.
Styrelsen föreslår att motionen avslås.

12. Mötet avslutas
Övrigt – Ordet är fritt
a.

FBK har idag stora problem med el-tillförseln till bryggorna. Gamla elstolpar utan räkneverk finns
monterade. Styrelsen konstaterar att ett ”mindre” antalbåtar drar stora mängder el under sommaren. Alla
medlemmar är med och betalar för detta. Problemet är akut under Falsterbo Horse Show. Styrelsen önskar
en diskussion om elsituationen på bryggorna. Och ett uppdrag från höstmötet att återkomma på Årsmötet
med ett förslag på nytt system för betalning av el under sommaren. På mötet följer en närmare
redogörelse.

Välkomna!
Höllviken den 31 oktober 2014
Styrelsen i Falsterbokanalens Båtklubb

