
ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2006-06-16 
 

Protokoll fört vid Svenska 2.4mR-förbundets ordinarie årsmöte 2006. 

 

Tid: 2006-06-16, klockan 18.20 – 20.15 

Plats: Södra Strandverken, Marstrand 

 

a) Mötets öppnande 

Ordförande Emil Axelson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

 

b) Upprop och upprättande av röstlängd 

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

 21 röstberättigade medlemmar var närvarande. Bilaga 1. 

 

 

c) Val av justeringsman 

 Henrik Johnsson valdes till justeringsman att jämte mötesordföranden justera 

 årsmötesprotokollet. 

 

 

d) Val av två rösträknare 

 Jan Sjögren och Magnus Timerdal 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 Axelson 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, efter att medlemsantalet 

hade rättats till. Bilaga 2. 

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

kommenterades översiktligt av kassören. Bilaga 3. Han hade även gjort en 

sammanställning av ekonomirapporten, likviditetsbudget, som delades ut och 

kommenterades. Bilaga 4. Kassören föreslår att årets vinst överförs i ny räkning. 

 Mötet fastställde förvaltningsberättelsen. 

 

 

h) Revisionsberättelse 

Revisorn Bertil Grandinson uppläste revisionsberättelsen, som föreslog att 

bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Bilaga 5. 

 

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 

Valnämndens sammankallande Jan Sjögren läste upp valnämndens, som bestod 

av Henrik Johnsson och han själv, förslag till ny styrelse. Ordföranden Emil 

Axelsson och ledamoten Anders Kjellberg hade avböjt omval. Håkan Kellners 

och Carl Ossianssons mandatperioder går ut. Valberedningen föreslog nyval av 

Bertil Grandinsson som ordförande och omval av Håkan Kellner och av Carl 

Ossiansson. Anders Kjellberg sköter redigering av websidan och 2.4-Nytt utan 

att vara ledamot av styrelsen. 

Till ordförande valdes Bertil Grandinsson på 1 år. Nyval. 

Till ledamot valdes Håkan Kellner och Carl Ossioansson på 2 år. båda omval.  

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och övriga poster. 

Beslöts att Lennart Sjölén och Bertil Grandinsson var för sig har rätt att teckna 

förbundets bank- och postgirokonton. 

  

 

l) Val av en revisor och en revisorsuppleant 

Till revisor valdes Bo Hedensjö och till revisorsuppleant Emil Axelsson, båda 

nyval. 

 

 

m) Val av två ledamöter i valnämnd 

 Till valberedning valdes Jan Sjögren, sammankallande, och Henrik Johnsson.  

 

  

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

verksamhetsår. 

Kassören meddelade sin åsikt att det kan gå runt med oförändrad årsavgift.   

Mötet beslöt på kassörens inrådan att medlemsavgiften skall vara oförändrat 

400:- för båtägare och 100:-- för stödjande medlem. 

Mötet uppdrog åt styrelsen att upprätta lämplig budget. 

 

 

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

1. Utnämnande av svensk delegat vid Int 2.4mR Class Ass (ICA) årsmöte, 

AGM, i Helsingfors.  

Mötet utsåg Pekka Seitola till representant. 

 

2. Regelfrågor. 

 Håkan gick igenom de regeländringar, som gäller från 2006-03-01. 

 Håkan gick även igenom de regeländringsförslag som ICA:s Tekniska 

Kommitté har lagt fram för AGM. Inga synpunkter lämnades. 



 Gällande båtvikt för båra av design Norlin mk III diskuterades. Mötet 

beslöt att styrelsen skall se till att alla mätbrev för Norlin III:or skall 

skrivas om med rätt vikt till nästa år. Dessutom skall styrelsen se till att 

alla aktiva seglares båtar av design Norlin mk III mäts om för att 

kontrollera angivna mått i mätbrevet och speciellt med avseende på 

vikten. 

 

3. Entypsfrågan 

Frågan om klassen skall konverteras till entypsklass har dykt upp. ICA:s 

Newsletter, som kom ut 12/6 beskriver dels det beslut som planeras att tas vid 

AGM och dels plus- och minuslista för en sådan konvertering. Styrelsen hade 

förberett frågans behandling genom att dela ut ett särtryck från Newsletter. 

Bilaga 6. Mötet beslöt att följa den av styrelsen föreslagna handlingslinje, som 

beslöts vid styrelsemötet 2006-06-12, som lyder: ”Beslut vid AGM bör tas om att 

antingen lägga ned OD-frågan eller att tillsätta en grupp som utreder hur OD klassen 

skall utformas dvs regelns utseende, hur byggare skall licensieras, vem som blir ägare 

till konstruktionen, hur man ekonomiskt skall klara utvecklingskostnaderna, hur 

befintliga båtbeståndet kan ”grandfathras”, om 2.4 klassen skall fungera parallellt med 

OD-klassen och hur, tidsperspektivet för införandet mm. Sverige bör motsätta sig att 

man oförberett beslutar om en konvertering till OD. Årsmötet bör besluta om hur 

svenske NCA-representanten skall agera.”. Att ingå i en eventuell utredningsgrupp 

föreslogs Per Lindell, Stellan Berlin  och Håkan Kellner. 

 

 

p) Övriga frågor 

1. Beril Grandinsson tackade för förtroendet att bli ny ordförande i 

klassförbundet, och han tackade Emil för förtjänstfullt arbete i 

styrelsen under den tid som han varit ordföranden med bland annat 

trevliga inlägg i tidningen ”Segling”.  

 

q) Årsmötets avslutande 

Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade möte för avslutat. 

 

Vid protokollet  Justeras  Justeras 

 

 

 

 

Håkan Kellner  Emil Axelson Henrik Johnsson 

Mötessekreterare  Mötesordförande Justerare  

  


