
ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2004-06-18 
 

Protokoll fört vid Svenska 2.4mR-förbundets ordinarie årsmöte 2004. 

 

Tid: 2004-06-18, klockan 18.00 – 19.30 

Plats: GKSS Klubbrum, Långedrag 

 

a) Mötets öppnande 

Ordförande Emil Axelsson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Staffan Bellander höll en parentation över Patrik Wennerström, som avlidit 

under året. Ordföranden delade ut resterande priser till Handikapp- och Classic- 

klasserna. Därefter avtackade ordföranden Stellan Berlin som avgick som 

ordförande 2003-10-04, men inte var närvarande vid det tillfället. 

 

 

b) Upprop och upprättande av röstlängd 

 En närvarolista hade lagts ut och denna avprickades med avseende på rösträtt. 

 26 röstberättigade var närvarande. Bilaga 1. 

 

 

c) Val av justeringsman 

 Ulf Arvidsson valdes till justeringsman att jämte mötesordföranden justera 

 årsmötesprotokollet. 

 

 

d) Val av två rösträknare 

 Bertil Grandinsson och Staffan Bellander valdes till rösträknare. 

 

 

e) Fråga om mötets behöriga utlysande 

 Mötet förklarade årsmötet vara i behörig ordning sammankallat. 

 

 

f) Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 Till ordförande valdes Emil Axelsson och till sekreterare Håkan Kellner. 

 

 

g) Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport 

Verksamhetsberättelsen, som hade publicerats på hemsidan och delats ut, 

upplästes och godkändes samt lades till handlingarna. Bilaga 2. 

Resultat- och balansräkning, som hade publicerats på hemsidan och delats ut, 

kommenterades översiktligt av Bertil Grandinsson i kassörens frånvaro. Bilaga 

3. 

 Kassören föreslår att årets vinst överförs i ny räkning. 

 Mötet fastställde förvaltningsberättelsen 

 

 

h) Revisionsberättelse 

Revisorn Bertil Grandinsson uppläste revisionsberättelsen, som föreslog att 

bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Bilaga 4. 



 

i) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och för den tid 

 revisionen omfattade. Årets vinst beslöts överföras i ny räkning. 

 

 

j) Behandling av motioner 

 Inga motioner fanns att behandla. 

 

 

k) Val av ordf., vice ordf., kassör samt övriga ledamöter i styrelsen 

Valnämnden genom Staffan Bellander meddelade att avsägelse föreligger från 

Ulf Arvidsson, och att Arne Åkerson, Pelle Schönning och Lennart Sjölén sitter 

kvar ytterliggare ett år. Emil Axelsson, Håkan Kellner och Jan Sjögren ställer 

upp för omval, den senare för ett år. Valnämndens förslag på ny ledamot är 

Anders Kjellberg. 

Till ordförande valdes Emil Axelsson på 1 år. 

Till ledamot valdes Håkan Kellner och Anders Kjellberg 2 år.  

Till ledamot valdes Jan Sjögren 1 år. (Fyllnadsval 1 år sker nästa år) 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och övriga poster 

Beslöts att Lennart Sjölén har rätt att teckna förbundets bank- och 

postgirokonton. 

  

 

l) Val av en revisor och en revisorsuppleant 

Till revisor valdes Bertil Grandinsson och till revisorsuppleant Mauritz 

Westerholm. 

 

 

m) Val av två ledamöter i valnämnd 

 Till valberedning valdes Peter Norlin, sammankallande, och Hasse Malmsten.  

 

  

n) Fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgift för kommande 

verksamhetsår. 

Då ingen större förändring av verksamheten planeras, hade ingen budget för 

kommande verksamhetsår gjorts upp.   

Kassören har meddelat sin åsikt att i och med att SSF:s bidrag på 12,000:-- inte 

längre finns, måste intäkter ordnas på annat sätt.  

 Mötet beslöt att medlemsavgiften skall vara som tidigare 300:-- för båtägare och 

 100:-- för stödjande medlem. 

 Mötet uppdrog åt styrelsen att göra upp en budget för verksamhetsåret. 

 

 

o) Övriga ärenden, som styrelsen vill lägga fram för årsmötet 

Jan Sjögren meddelade att styrelsen diskuterat hur ökade intäkter ska kunna 

ordnas i och med att vi får en aktivare hemsida skall man kunna sälja 

annonsplatser.  

Regeländringsförslagen diskuterades på övriga frågor.  

 



 

p) Övriga frågor 

1. Bo Hedensjö föreslog att styrelsen ser till att styrelsemedlemmar i 

International 2.4mR Class Association (ICA) tillsätts. Samverkan 

med Finska 2.4mR Förbundet bör ske. Hasse Malmsten har pratat 

med Göran Pettersson, som är vice ordf i ISAF, och han är villig att 

hjälpa till att hitta någon som kan få ordning på ICA.  

2. Remiss om tävlingslicens togs upp. Frågan diskuterades och det 

visade sig att åsikterna gick isär. Emil fick synpunkter och han 

funderar på 2.4-förbundets svar.  

3. Regelförslag. Följande regeländringar ska föreläggas ICA:s årsmöte: 

 F.4.2 (a) ”Shall” ändras till ”may” på första stället. 

 F.2.3 (b) ERS Figure 7.4 ”Tang without spar bolt” may be applied 

for mast where the end part of the forestay is bent and locked to 

the mast by a shackle. Skiss bifogas.  

 G.3.4  Batten pocket lengths increased to 480mm and 680mm.  

 E.4.3 (a) Increase 36mm to 38mm.  

 C.9.1 (a)  Ska endast gälla för nationella mästerskap och högre.  

 Tydligare regler om kolfiber i skrov bör införas 

 

q) Årsmötets avslutande 

 Ordföranden avtackade Ulf Arvidsson, som avgår ur styrelsen, med att förära 

 honom ett glas med 2.4mR-förbundets emblem, och Staffan Bellander  

lovprisade Ulf för hans insatser för 2.4mR seglingen. 

 Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade möte för avslutat. 

 

Vid protokollet  Justeras  Justeras 

 

 

 

 

Håkan Kellner  Emil Axelson Ulf Arvidsson 

Mötessekreterare  Mötesordförande Justerare  

  


