
Protokoll fört vid extra föreningsmöte 20191012 vid
Gran uddens Ham nfören i ng.

Pkt 1: Mötets öppnande.

Mötet öppnades av Lars Näsman

Pkt 2: Val av mötesordförande.

Till mötets ordförande valdes Lars Näsman.

Pkt 3: Val av mötessekreterare.

Till mötessekreterare valdes Kenth Pettersson.

Pkt 4: Fastställande av röstlängd.

Enligt röstlängd/närvarolista 20191 012.

Pkt 5: Val av protokolljusterare.

Att justera protokollet valdes Johan Karlman och Michael Kolmodin.

Pkt 6: Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes av mötet.

Pkt 7: Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

Föreningsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.

Pkt 8: Stadgeändring

Förslag från styrelsen på stadgeändring enligt bilaga som utskickats till medlemmarna
(fö rän d rin g ar ä r u n d erstru kn a).
Stadgeändringarna antagen med ett enhälligt ja. För fastställande på ordinarie årsmöte.

Pkt 9: Namnändring

a) Förslag frän styrelsen att byta namn pä föreningen till Granuddens Båtklubb.
Namnändringen till Granuddens Båtklubb fastställdes med ett enhälligt ja.

b) Förslag att byta namn i stadgarna om föreningen beslutar namnändring.
Beslut om namnbyte i stadgarna till Granuddens Båtklubb fastställdes med ett enhälligt
ja.

Pkt 10: Övriga frågor.

lnget



Pkt 11: Mötets avslutande.

Mötesordförande Lars Näsman forklarade för mötet avslutat.
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