
Protokoll från årsmöte i Österskärs 
Vindsurfingklubb 2015-03-25
1. Röstlängd fastställdes
2. Till mötesordförande valdes Mats Nilsson. Till sekreterare Stefan Lindmark.
3. Protokolljusterare och rösträknare valdes Claes Betsholtz.
4. Mötet befanns ha utlysts på rätt sätt
5. Dagordningen fastställdes
6. a) Styrelsen redogjorde för det senaste verksamhetsåret. Verksamheten i 
huvudsak fokuserad runt klubbhusets förvaring, lokala bojar och tävlingsverksamhet. 
Någon enstaka spontanresa med medlemmarna.
b) Styrelsen redogjorde för den ekonomiska utvecklingen under 2014
7. Revisorn redogjorde över styrelsens förvaltning. Redovisningen konstaterades ha 
utförts korrekt och enligt god bokföringssed.
8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
9. Medlemsavgifterna för 2015 fastställdes till 200 kr för individuellt medlemskap och 
300 kr för familjemedlemskap
10. Styrelsen har inte tagit fram ett eget förslag till verksamhet för kommande året 
utan överlåter det till årsmötet
11. Ett antal motioner har inkommit:
a) Planering och uppsättning av vindmätare med internetanslutning
b) Bojar för bansegling
c) Subventionering av gemensamma klubbresor
d) Vassröjning för att underlätta riggning av kite
e) Göra om Facebook-gruppen till en sida.
Omröstning genomfördes om:
b) Bojar. Motionen avslogs med 5 röster för och 5 mot med ordförandens utslagsröst 
mot.
a) Vindmätare. Motionen bifalls med 11 röster för. Stefan Lindmark utsågs till 
ansvaring för genomförande.
c) Klubbresor. Motionen bifalls med majoritet. Mål 5000 kr för resa under kvartal 3.
d) Vassröjning. Beslutades att förslaget först underbyggs med ytterligare kontakter 
med kommunen och kostnadsuppskattning.
e) Facebook-gruppen. Beslutades behålla gruppen.
12. Val av 
a) Föreningens ordförande: Mats Nilsson
b) Sekreterare i styrelsen: Stefan Lindmark
c) Kassör i styrelsen: Armel Grimault
d) Ansvariga för förvaring: Ulrika och Stefan Lindmark
e) Banchef: Armel Grimault
f) Suppleanter: Tillsattes inte
g) Revisor: Petter Hellqvist. Revisorssuppleant: Tillsattes inte
h) Valberedning, 2 pers: Tillsattes inte
i) Ombud till SDF-möten: Mats Nilsson
13. Övriga frågor
Städning av stugan kommer behövas i form av löpande egen städning och någon 
större utröjning. Uppmuntran att generellt ta med skräp och se till att utrustning är 
märkt och ligger på rätt plats.



Deltagare:
Stefan Lindmark, Mats Nilsson, Ulrika Lindmark, Petter Hellqvist, Lars Feldt, Armel 
Grimault, Helena Olla Grimault, Claes Betsholtz, Nils Betsholtz, John Hell, Claes 
Hell, Kristoffer Rönnback, Peter Aronsson

Bilaga: Inkomna motioner
a) Väderstation

Förslag att besluta planera för och sätta upp en vindstation som kan läsas av 
över internet. 

Förslaget innebär:
- köpa in en station från Windguru som kopplad till deras spot-infotjänst. Det 
gör att alla kan nå informationen och lite reklam för vår strand. Ingen dator 
behövs. Utedelen går på litiumbatteri. Publicering av vinddata via Windguru 
varje minut. 
- sätta upp vindgivaren på bryggans belysningsstolpe, ÖVF:s flaggstång eller 
egen flaggstång ute i vassen. 
- internetanslutning via Solbrännan med innerdelen i restauranghuset, alt göra 
överenskommelse med bryggägaren eller annan vänligt inställd granne, 
alternativt 3G-dosa med förbetalt abonnemang
- pris för vindstation 400 EUR inkl frakt och monteringskit
- pris för egen flaggstång (om behovet finns) ca 3500 kr för 9 meter + materiel 
för markfäste/gjutning/nedpålning
- utedelen är vattentät men beroende på placeringsplats kan någon form av 
bleck och lås för stöldskydd behövas

b) Bojar för bansegling

Förslag att köpa in 2 st nya bojar och att bojarna förses med sträckt förankring som 
klarar året runt-drift utan upptagning och iläggning.

c) Subventionering av gemensamma klubbresor

Förslag att använda en del av klubbens överskott till att subventionera gemensamma 
resor, för att främja och underlätta att de blir av. Förslagets nivå är 5000 kr, med 
dubbla nivån understöd till ungdomar.

d) Vassröjning för att underlätta riggning av kite

Förslag att röja av en del av vassen och anlägga en flytbrygga för att kunna rigga en 
kite. Flytbryggan skulle vara av modell uppbyggd av blåsvarta plastkuber.




