
ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
 

Protokoll fört vid Svenska 2.4mR-förbundets ordinarie årsmöte 2008 
 

Tid: 2008-08-15, klockan 18.10 – 20.00 

Plats:  Skota Hemstugan i Saltsjöbaden 

 

a) Mötets öppnande 

Ordförande Bertil Grandinson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

b) Upprop och upprättande av röstlängd 

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

 23 röstberättigade medlemmar var närvarande. Bilaga 1. 

 

c) Val av justeringsman 

 Stellan Berlin valdes till justeringsman att jämte mötesordföranden justera 

 årsmötesprotokollet. 

 

d) Val av två rösträknare 

 Claes Bengtzon och Magnus Lidholm 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 föreslog att årets vinst överförs i ny räkning. 

 Mötet fastställde förvaltningsberättelsen. 

 

h) Revisionsberättelse 

Revisorn Bo Hedensjö uppläste revisionsberättelsen, i vilken han föreslog att 

styrelsen beviljas 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 ledamot Henrik Johnsson läste upp valnämndens, som bestod av 

Jan Sjögren och han själv, förslag till ny styrelse. Kassören Gustaf Johnson och 



ledamoten Carl Ossiansson hade avböjt omval. Håkan Kellners och Carl 

Ossianssons mandattid går ut. Valberedningen föreslog omval av Bertil 

Grandinson som ordförande och omval av Håkan Kellner samt nyval av Mats 

Millbourn, ledamot, och Christer Frennert, kassör.  

Till ordförande valdes Bertil Grandinson på 1 år, omval. 

Till ledamot valdes Håkan Kellner, omval, och Mats Millbourn, nyval, på 2 år.  

Till kassör valdes Christer Frennert på 2 år, nyval. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och övriga poster. 

Beslöts att Bertil Grandinson och Christer Frennert var för sig har rätt att teckna 

förbundets bankkonto och plusgirokonto. 

  

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 Henrik Johnsson, sammankallande, och Jonas Palm.  

  

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

verksamhetsår. 

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 Las Palmas, Kanarieöarna.  

Mötet utsåg Pekka Seitola till svensk delegat. 

 

2. Fråga om antalet rankingseglingar. 

Ordföranden redovisade styrelsens förslag att ha tre fasta orter för 

rankingseglingarna: Stockholm, Göteborg och Gävle, samt att komplettera med 

nya orter för SM och träningsläger. Förslag framfördes att seglingsprogrammet 

anpassas för deltagande i Kieler Woche. Mötet beslöt att gå på styrelsens förslag 

och undersöka hur Kiel kan tillgodoses. 

 

3. OD-regeln 

Förslag till ny klassregel för OD-klassen har lagts ut på hemsidan. Håkan 

Kellner som varit med om att skriva regeln svarade på frågor och mottog 

tacksamt synpunkter och förslag till förbättringar. 

 

4. Regeländringar 

Diskuterades förslag till regeländringar av 2.4mR-regeln: 

1.  Lattor bör tillåtas även i 110% - focken 

2. Blytackornas vikt bör begränsas uppåt till 30 kg. 

3. 35 kg extra vikt vid flytlägeskontroll bör få flyttas + 200 mm från 0,55 LWL-

sektionen i stället för + 100 mm.  

4. Stolen bör få undantas från båtvikten i enlighet med förslaget i OD-regeln. 

Mötet beslöt att framföra dessa synpunkter till ICA:s EC för att framläggas för 

AGM. Brevförslag enligt bilaga 6. 

 



5. Förbundsbåtarna 

Diskuterades båtarnas framtid. 

Beslöts att båtarna behålls tills vidare. Hasse Malmsten ges möjlighet att 

disponera dem samt Lars Åhréns dotter ska ges möjlighet att låna en av dem. 

 

p) Övriga frågor 

Bo Hedensjö förordade en resa till Ålesund för deltagande i deras regatta på 

våren. Det är en upplevelse. 

 

q) Årsmötets avslutande 

Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet för avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet  Justeras  Justeras 

 

 

 

 

Håkan Kellner  Bertil Grandinson Stellan Berlin 

Mötessekreterare  Mötesordförande Justerare  

  


