
Protokoll från årsmöte 2014-03-19

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

8 deltagare: Mats Nilsson, Stefan Lindmark, Ulrika Lindmark, Armel Grimault

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Ordförande Mats Nilsson, sekr Stefan Lindmark

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

Armel Grimault

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,

Ordförende redogjorde för verksamheten under året.

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

Redovisades skriftlig 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.

Förslag från styrelsen bifölls att i år utvärdera hur administration och användning av bojar 
fungerar: Om inte tillräckligt stöd visar sig fnnas för utläggning och upptagning, eller om 
bojarna inte används under säsongen kommer ansökan i höst skickas in till Transportstyrelsen att 
avregistrera bojarna från sjökort så de inte behöver läggas i för nästa säsong 2015. Under 
innevarande år är det nu för sent att ansöka om att inte behöva lägga ut dem. Armel är ansvarig 
för årets praktiska hantering av utläggning och upptagning.

Förslag om inköp av väderstation avslogs med hänvisning till att mätstation Lagnögrund nu 
tillkommit på Vivakartan och ger bättre resultat än vad en station på stugan kan uppmäta.



Förslag om inköp av barnriggar bordlages pga oklarhet runt efterfrågan och skötsel. Kristoffer är 
välkommen att undersöka behovet och komma med förslag på hur utrustningen ska 
administreras.

Inga övriga 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, en vakant

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;

Armel Grimault och Ulrika Lindmark.

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

Medlemskap i Svenska Seglarförbundet
Klubbens medlemmar får vara med i kappseglingar utanför klubbens eget arrangemang.
Beslutades att även i år avvakta angående tidigare aviserad begäran om organisationsnummer 
från SSF.

Uppmaning att märka upp sin egen utrustning som förvaras i huset så den kan identiferas vid 



behov. Det gäller även tilldelade platser där namnmärkning ska fnnas.

Under våren kommer städning göras inne i stugan. Omärkta föremål, till exempel fenor, tillbehör,
väskor och liknande kan då komma att kastas bort.

Vid tangentbordet Justeras

Stefan Lindmark Armel Grimault


