
Protokoll från årsmöte 2013-03-14

1. Fastställande av röstlängd för mötet (en lista över de som får rösta på mötet)

8 deltagare: Mats Nilsson, Stefan Lindmark, Mårten Karlsson, Claes, Armel, Kristoffer, Nils 
Betsholz, Olaf Seeberg

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Ordförande Mats Nilsson, sekr Stefan Lindmark

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

Nils Betsholz

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Ja

5. Fastställande av föredragningslista. (samma betydelse som dagordning)

Fastställdes 

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

ÖVK representerat på 2 internationella tävlingar
Formulaintresset ökar, 1-2 nya seglare/säsong. Nu ca 20 personer som seglar formula.
Surfskolan har flyttat ut ur klubbhuset och bedrivs nu från egen trailer.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 
räkenskapsåret.

Redovisades av Kristoffer.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk-
samhets-/räkenskapsåret.

Revisor Torbjörn Wallin fann redovisningen i god ordning

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

Styrelsen beviljad ansvarsfrihet

9. Fastställande av medlemsavgifter.

Oförändrade.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 
verksamhets-/räkenskapsåret.

Förvaltning av verksamheten utan förändring.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Inga styrelseförslag. Inga motioner har kommit in.



12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

Mats Nilsson valdes.

b) sekreterare i styrelsen för en tid av ett år;

Stefan Lindmark valdes.

c) Kassör i styrelsen för en tid av ett år;

Kristoffer Rönnback valdes.

d) 3 personer som ansvarar för administration och fördelning av förvaringsutrymme i 
klubbhuset (skall var mycket aktiva medlemmar som under säsongen hyr utrymme i 
klubbhuset och ser hur verksamheten funkar dagligdags). Gruppen skall bestå av en 
ordförande med full beslutande rätt och två bisittare att föra diskutera situationen med.

Valde Ulrika Lindmark, Stefan Lindmark, Nils Betsholz

e) Banchef, skall se till att rundningsmärkena sätts ut på anvisad plats senast den 15:e 
maj och att de tas upp ur vattnet senast den sista oktober.

Armel Grimault valdes som banchef.

f) Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;

Mårten Karlsson och Nils Betsholz valdes.

g) En revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens 
ledamöter delta;

Torbjörn Wallin valdes.

h) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

Valberedning beslutade att det inte behövs inför nästa årsmöte.

i) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att 
representera med ombud);.

Mats Nilsson valdes

13. Övriga frågor.

Övriga frågor

Förslag från Nils Betsholz om att ta bort skorstenen. Bedömdes vara för omfattande i och 
med att huset är K-märkt och skorstenen är en del av stommen.

Seglarskolan ställt fråga om att ha utrustning i huset (t.ex. våtdräktsskor). Avslogs.

Förslag från ordförande att lägga ut själva iläggning-/upptagninguppdraget externt för 
5.000 kr inkl moms (en medlem behöver vara med). Bifalles att banchefen beslutar om att 
använda den leverantören eller hitta en alternativ lösning för högst samma peng.



Nils Betsholz ordnar skylt till i år med hänvisning till vindsurfare att sjösätta mellan skylt 
och vassrugg.

Fixa rep och tyngder till boj nr 4. Behövs rep, betongplint som ankare och gjutet sänke.
Claes Betsholz.

Diskussion om räddningsbåt (som kan dubbla för bojar). Det finns en räddningskajak i 
klubbhuset. 
Mårten Karlsson undersöker förutsättningarna för att skaffa båt och ser om det går att ta 
fram ett förslag. Ska kunna förvaras i klubbhuset på vintern.

Formula/ungdomar intressenivå och förslag (klubbräda/or ??)
För ungdomar är det enl Nils förmodligen kostnadsfråga.

Det finns ryggsäck i klubbhuset med dragg och liten boj om man vill lägga ut startlinje.

Medlemskap i Svenska Seglarförbundet
Klubbens medlemmar får vara med i kappseglingar utanför klubbens eget arrangemang.
Beslutas att ligga lågt avseende hoten från SSF ang att klubben behöver 
organisationsnummer.

Uppmaning att märka upp utrustning som förvaras i huset. Det gäller även tilldelade 
platser.

NOR 12 Anders Løkken har skickat förfrågan om att ev lägga brädor (förmodligen formula) 
i klubbstugan som skulle kunna lånas. Olaf kollar upp mer detaljer.

Vid tangentbordet
Stefan Lindmark


