
ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2007-06-15 
 

Protokoll fört vid Svenska 2.4mR-förbundets ordinarie årsmöte 2007 
 

Tid: 2007-06-15, klockan 18.10 – 20.00 

Plats: Segelsällskapet Åmålsvikens klubbhus, Åmål 

 

a) Mötets öppnande 

Ordförande Bertil Grandinson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. I 

samband med öppnandet berättade Bertil att ett vandringspris hade uppsatts för 

2.4mR-klassen att delas ut till segraren i SM. Priset är VM-pokalen i 6 mR-

klassen erövrad av Pelle Pettersson, Stellan Westerdahl, Mange Olsson m fl, 

vilka tillsammans med Carl-Gustaf Fresk donerat pokalen genom Stellan som 

var på plats för detta.  

 

 

b) Upprop och upprättande av röstlängd 

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

 24 röstberättigade medlemmar var närvarande. Bilaga 1. 

 

 

c) Val av justeringsman 

 Carl Ossiansson valdes till justeringsman att jämte mötesordföranden justera 

 årsmötesprotokollet. 

 

 

d) Val av två rösträknare 

 Pelle Schönning och Björn Eriksen 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 mötesordförande valdes Bertil Grandinson och till mötessekreterare Håkan 

Kellner. 

 

 

g) Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport 

Verksamhetsberättelsen, som hade bifogats kallelsen och publicerats på 

hemsidan upplästes och godkändes samt lades till handlingarna. Bilaga 2. 

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

kommenterades översiktligt av kassören. Bilaga 3 Resultaträkning och Bilaga 4 

balansräkning. Kassören föreslår att årets vinst överförs i ny räkning. 

 Mötet fastställde förvaltningsberättelsen. 

 

 

h) Revisionsberättelse 



I revisorn Bo Hedensjös frånvaro uppläste Bertil Grandinson revisorns 

revisionsberättelse, 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. Kassören Lennart 

Sjölén hade avböjt omval. Pelle Schönnings och Pekka Seitolas mandattid går 

ut. Valberedningen föreslog omval av Bertil Grandinson som ordförande och 

omval av Pelle Schönning och Pekka Seitola. Kandidat till kassörsposten hade 

valberedningen inte fått fram. 

Till ordförande valdes Bertil Grandinson på 1 år. omval. 

Till ledamot valdes Pelle Schönning och Pekka Seitola på 2 år, båda omval.  

Till kassör valdes Lennart Sjölén tills vidare. Styrelsen gavs mandat att hitta en 

ny ledamot och att välja denne till kassör. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och övriga poster. 

Beslöts att Bertil Grandinson och Lennart Sjölén eller den senare av styrelsen 

till kassör valda personen 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 

omval. 

 

 

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. 

Kassörens likviditetsbudget, Bilaga 6, förutsatte oförändrad årsavgift.   

Mötet beslöt på kassörens inrådan att medlemsavgiften skall vara oförändrat 

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

 

 

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 Kolding i Danmark.  

Mötet utsåg Pekka Seitola till svensk delegat. 



 

2. Regelfrågor. 

 Håkan gick även igenom de regeländringsförslag som ICA:s Tekniska 

Kommitté har lagt fram för AGM. Vissa synpunkter lämnades, som 

kommer att beaktas vid AGM. 

 

3. Entypsfrågan 

Entypsfrågan som utretts under året av en kommitté under ICA diskuterades. 

Ordföranden frågade mötet om dess mening i följande huvudfrågor, vilka alla 

besvarades med Ja. 

 Skall Sverige stödja  bildandet av en OD-klass inom 2.4mR regeln? 

 Skall den nya OD-klassen utgå från design Norlin III?  

 Skall grandfathring av befintliga Norlin III båtar ingå i OD-kommitténs 

arbete?  

 Skall OD-klassen vara en klass inom 2.4mR-klassen och inte en egen 

klass med eget förbund? 

 Skall klausulen om priser i regattor tas bort i den amerikanska 

resolutionen? 

Dessa ställningstaganden skall beaktas vid behandlingen av den amerikanska 

resolutionen vid ICA:s AGM i Kolding.   

 

 

p) Övriga frågor 

1. Christer Frennert har äskat om bidrag för  förbundsbåten i Malmö. 

Bertil redogjorde för styrelsens förslag att bevilja 1.500:-- till 

underhåll av båten, som är ganska medfaren. Mötet biföll förslaget.  

2. Stellan framförde sin åsikt om att det var för lite seglingar vid SM. 

Mötet ansåg att modellen som tillämpades i Saltis med maximalt 

antal seglingar under en bestämd tid rekommenderas gentemot ett 

förutbestämt antal seglingar.  

 

q) Årsmötets avslutande 

Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade möte för avslutat. 

 

Vid protokollet  Justeras  Justeras 

 

 

 

 

Håkan Kellner  Bertil Grandinson Carl Ossiansson 

Mötessekreterare  Mötesordförande Justerare  

  


