ÅRSMÖTESPROTOKOLL
Protokoll fört vid Svenska 2.4mR Förbundets ordinarie årsmöte
2018-06-29.
Plats: Westerviks segelsällskap.

a)

årsmötets öppnande
Ordförande Sven Asklund hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

b)

upprop och upprättande av röstlängd
En närvarolista lades ut och närvarande medlemmar antecknade sig,
12 medlemmar var närvarande. Bilaga 1.

c)

val av justeringsman att jämte mötesordf. justera protokollet
Pekka Seitola valdes att jämte mötes ordf. justera protokollet.

d)

val av två rösträknare
Fia Fjelddahl och Östen Petterson valdes.

e)

Fråga om mötets behöriga utlysande
Information om årsmöte var utlagt på hemsidan 3 veckor före årsmötet.

.
f)

val av mötesordförande och sekreterare för mötet
Bertil Grandinson valdes till ordförande och Ulf Bengtsson till sekreterare.

g)

styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport
Sven Asklund informerade om seglardagen, vidare har det varit 28 olika
svenska seglare med under 2017 års rankingseglingar, 20 deltagare i snitt.
Claes Bengtzon läste upp förvaltningsrapporten. Rapporterna är utlagda på
hemsidan. Bilaga 2 o 3

h)

revisionsberättelse
Hans Asklund läste upp revisionsberättelsen, allting var i sin ordning och
föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Bilaga 4

i)

fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

j)

val av ordförande, kassör och ledamöter
Till ordförande omvaldes Sven Asklund, omval av ledamöter Ulf Bengtsson och
Gunilla Larsson, kassören Claes Bengtzon, ledamöterna Östen Petterson och
Klas Andersson har 1 år kvar på sina förordnande.

k)

val av revisor och revisorssuppelant
Till revisor omval av Hans Asklund och revisorssuppleant Gun Djärf ny .

l)

val av ledamöter i valnämnd
Omval av Lennart Hesellius och Henrik Johnsson.

m)

behandling av motioner
Inga motioner hade inkommit.

n)

övriga frågor som styrelsen vill lägga fram för årsmötets beslut
Styrelsen har inga frågor.

o)

fastställande av utgifts-och inkomststat samt årsavgift för
kommande år
Enligt framlagd budget kommer föreningen att hamna på plus, styrelsen
föreslår oförändrad årsavgift. Mötet röstade för oförändrad årsavgift.

p)

övriga frågor. Kappseglingsprogram 2019
Stellan undrade vad som gäller för annonser på vår hemsida, styrelsen fick i
uppdrag att se över annonser på hemsidan och lägga fram vad som ska gälla.
Kappseglingsprogram för 2019. Att ta med i planeringen är Kieler Woche i juni
och VM, som kommer att gå i Italien i mitten av september. Träningslägret blir
inte i Hunnebostrand för Kristi Himmelfärdsdag kommer sent och då kan man
inte arrangera det. Det pågår en diskussion med Norge att vi ska alternera
träningslägret mellan Sverige och Norge, något beslut är ej taget.
Kan inte Norge kommer styrelsen arbeta för att lägga det i Ljungskile.
Rank 2 i mitten på Maj i Åmål alternativt i Vadstena.
Rank 3 i mitten på juni Viggan.
Rank 4 ev. SM, början eller mitten på augusti i Gävle, kommer att seglas
tillsammans med Neppare.
Rank 5 i Halmstad i september, datum beroende på VM.
Det är bara Rank 5 som är helt spikad i Halmstad, de andra seglingarna arbetar
Styrelsen med och väntar på besked.

q)

årsmötets avslutande
Mötesordförande Bertil Grandinson avslutade mötet, alla frågor har tagits med
Acklamation.
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