
ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2002-09-11 
 

Protokoll fört vid Svenska 2.4mR-förbundets ordinarie årsmöte 2002. 

 

Tid: 2002-09-06, klockan 19.00 – 20.00 

Plats: Stenungsunds Segelsällskaps klubbhus 

 

a) Mötets öppnande 

 Ordförande Stellan Berlin hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

b) Upprop och upprättande av röstlängd 

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

 27 röstberättigade och 5 icke röstberättigade var närvarande. Bilaga 1. 

 

c) Val av justeringsman 

 Björn Eriksen valdes till justeringsman att jämte mötesordföranden justera 

 årsmötesprotokollet. 

 

d) Val av två rösträknare 

 Jonas Palm och Mattias Mellström 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 ordf. valdes Stellan Berlin och till sekr. Håkan Kellner. 

 

g) Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport 

 Verksamhetsberättelsen, som hade delats ut, godkändes och lades till 

 handlingarna. Bilaga 2. 

 Resultat- och balansräkning, som förelagts, gicks igenom av revisorn Bertil 

 Grandinsson. Bilaga 3. Räkenskapsåret är satt till 2002-06-30 trots att 

 verksamhetsåret slutar 2002-04-30. Detta betyder inget då transaktionerna varit 

 få under de sista två månaderna. Kundfordringar på 2 500:-- kommer att regleras 

 under nästa verksamhetsår. Skulder på 12 466:-- är inte identifierade och har 

 hängt med i flera år, men kommer att regleras under nästa verksamhetsår. 

 Kassören föreslår att årets förlust överförs i ny räkning. 

 Mötet fastställde förvaltningsberättelsen med ovan givna kommentarer och den 

 lades till handlingarna. 

 

h) Revisionsberättelse 

 Revisorn Bertil Grandinsson uppläste revisionsberättelsen, som föreslog att 

 bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Bilaga 4. 

 

i) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och för den tid 

 revisionen omfattade. 

 

j) Behandling av motioner 

 Inga motioner fanns att behandla. 



 

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

 Till ordförande valdes Stellan Berlin, till kassör Niklas Strand  och till ledamöter 

 i styrelsen Håkan Kellner, Arne Åkerson, Ulf Arvidsson och Jan Sjögren. 

 Styrelsen utser inom sig vice ordförande och övriga poster.  

 

l) Val av en revisor och en revisorsuppleant 

 Till revisor valdes Bertil Grandinsson och till revisorsuppleant Bo Hedensjö. 

 

m) Val av två ledamöter i valnämnd 

 Till valberedning valdes Staffan Bellander, sammankallande, och Patrik 

 Wennerström.  

 

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

verksamhetsår. 

 Då ingen skriven budget förelåg och i kassörens frånvaro redogjorde ordf. för 

 kommande års budget. Ingen större förändring av verksamheten planeras utöver 

 SEB båtarnas handhavande. Detta ryms inom budgeten med oförändrad 

 medlemsavgift om inga större reparationer kommer att krävas. Om kostnaderna 

 blir för stora kan båtarna säljas av. 

 Mötet beslöt att båtarna skall behållas och utnyttjas som utlåningsbåtar. 

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

 100:-- för stödjande medlem. 

 

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

1) En mätningskurs planeras att genomföras i Göteborg i slutet av oktober 

eller början av november. Kallelse kommer att läggas ut på hemsidan. 

Alla orter med aktiva 2.4-seglare bör skicka någon mätman. 

2) Kappseglingssäsongen skissades i stora drag: VM är osäkert både vad 

avser plats och tid. Eckenförde i Tyskland är på förslag. I värsta fall blir 

det inget VM. SM föreslås gå i Dalarö (Rosenön) i början av augusti. 

Övriga rankingseglingar blir i Gävle, Saltsjöbaden (maj), GKSS 

Göteborg (våren) och Motala (oktober). Baltic Cup skall innefatta 

Saltsjöbaden och SM. 

 

p) Övriga frågor 

1) Peter Norlin och Mauritz Westerholm har på förslag att tvåfyrorna skall 

vara  med på Hangöregattan. Underhandlingar med arrangörerna pågår. 

I Finland är man positiva till detta. 

2) Mötet undrade om läget för entypsregel. Ordf. och Martin Holmgren 

berättade att läget för närvarande är status quo. Patrik Wennerström 

påpekade att styrelsen har ett uppdrag att utreda denna fråga, vilket 

styrelsen tog till sig. Hasse Malmsten berättade att mätningar av det 

rätande momentet, RM, håller på att mätas på classic-båtarna. Om 

begränsning av RM kan införas i regeln kan viktoptimering av båtarna 

hejdas, så att entypsregeln inte blir lika angelägen. 

3) Håkan Kellner berättade om ett förslag från Gustaf Fresk om att vikten 

på elektrisk utrustning, som installeras för handikappade klass 1, och 

som sitter strax under däck, inte skall behöva medräknas i 



deplacementet. Mötet ansåg denna fråga vara för besvärlig att få in i 

regeln, varför det vore bättre att ge dispenser i varje särskilt fall. 

 

q) Årsmötets avslutande 

 Ordföranden avtackade Martin Holmgren, som avgår ur styrelsen, med att förära 

 honom ett glas med 2.4mR-förbundets emblem. 

 Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade möte för avslutat. 

 

Vid protokollet  Justeras  Justeras 

 

 

 

 

Håkan Kellner  Stellan Berlin Björn Eriksen 

Mötessekreterare  Mötesordförande Justerare  

  


