
Protokoll från årsmöte i Österskärs Vattensportklubb 2010-03-31
Restaurang Solbrännan, Österskär

1. Röstlängd för mötet fastställdes. (En lista över dem som får rösta på ett möte).

2. Till ordförande för mötet valdes Mats Nilsson . Till sekreterare valdes Stefan Lindmark.

3. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Cilla Kloth.

4. Mötet fanns ha utlysts på rätt sätt.

5. Föredragningslista fastställdes.

6. a) Styrelsen genom Mats Nilsson redogjorde för verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

6. b) samt förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret. Notering runt klubbstugan att kommunen 
ansvarar för yttre underhåll och föreningen för det inre.

7. Ingen revisionsberättelse fanns att redovisa då uppstartsåret bedrivits utan revisor.

8. Under uppstartsåret har ingen revisor funnits. Ansvarsfrihet för avgående styrelse beviljades.

9. Medlemsavgifter fastställdes till 200 kr för vuxna, 300 kr för familj (2 vuxna + barn under 18 år) och 
150 kr för ungdom (upp till 18 år). 

10. Verksamhetsplaner för året redovisades enligt bilagor till kallelsen med nedanstående tillägg.

Cecilia Kloth inledde för kanotsektionen. Ywonne Rytterborn anmälde intresse att hjälpa till. Planer att 
utöka platser utanför klubbhuset vilket kommunen beviljat under förutsättning att förvaringen är diskret.

Mats Nilsson fortsatte för vindsurfingsektionen. Olaf Seeberg redovisade planerad tävlingsverksamhet 
inom vindsurfing. Noterades att vid ev intresse av att prova vindsurfing på formula-bräda, kontakta Olaf. 
Idé från Mattias Wallbom att låna in rundningsmärken till tävlingar. 

För tävlingarna är båtar nödvändiga, med behov av olika antal beroende på tävlingsform. Här erbjöd sig 
Erland Karlsson, Ulrik Kihlbom och Niclas Rosen att undersöka om de kan hitta lösningar

På generell fråga om funktionärer intresseanmälde sig Cathrin Pierre Eriksson och Erland Karlsson för 
formula; Torbjörn Wallin för Kona.

Funktionärer för vissa specifika tävlingar:

Kona Cup (5 juni) erbjöd sig följande som funktionärer: Cathrin Pierre Eriksson, Olaf Seeberg, 
Torbjörn Wallin och Mattias Wallbom.

Long distance race (7 aug, reserv 8 aug): Gunilla Nilsson, Ulrika Lindmark.

Mattias Wallbom informerade om läger första helgen i maj i Karlstad som lämpligt för nybörjare på 
formula. Ligger samtidigt som formula clinic i Varamon.

Torbjörn Wallin berättade om vindsurfingskolan som Jonathan Wallin drar igång i sommar med 
klubbstugan som bas. Kommer att finnas kurser, lektioner och dagläger. Information på klubbens 
webbsida. Skolan drivs som en från klubben helt fristående verksamhet.

Budget:

Budgeten fastställdes. Blir något högre intäkter till följd av högre medlemsavgifter.



11. Inga förslag fanns från styrelsen. Inga motioner hade inkommit.

12. Val av

a) föreningens ordförande: Mats Nilsson

b) kassör: Magnus Östanback
sekreterare: Mattias Wallbom

Kanotsektionen: Cecilia Kloth

Kappseglingssektionen: Olaf Seeberg, Ulf Jentler, Mattias Wallbom och Mats Nilsson

Träningssektionen: Mats Nilsson

Festkommittén: Ulrika Lindmark, Mårten Karlsson, Cathrin Pierre Eriksson, Gunilla Nilsson (eventuellt 
kickoff 8 maj)

Ansvarig för fastigheten: Jonathan (invändigt, nycklar, utrustning)

c) suppleanter i styrelsen Mårten Karlsson och Miguel Gonzales

d) revisor: Torbjörn Wallin

e) 2 ledamöter i valberedningen: Ulrika Lindmark, Ulrik Kihlbom

f) ombud till SDF-möten: Mats Nilsson

13. Övriga frågor.
Dialog med kommunen om klubbhusets yttre underhåll tas upp av Ulrika Lindmark.
Tävling om logotyp till klubbens vindsurfingsektion utlystes med deadline 1 maj.

Vid protokollet Justeras

Stefan Lindmark Cecilia Kloth


