
ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2003-08-01 
 

Protokoll fört vid Svenska 2.4mR-förbundets ordinarie årsmöte 2003. 

 

Tid: 2003-08-01, klockan 19.30 – 21.00 

Plats: Smådalarö Gård, Orangeriet 

 

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. 

 21 röstberättigade var närvarande. Bilaga 1. 

 

 

c) Val av justeringsman 

 Emil Axelson valdes till justeringsman att jämte mötesordföranden justera 

 årsmötesprotokollet. 

 

 

d) Val av två rösträknare 

 Bertil Grandinsson och Peter Norlin 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, upplästes och godkändes samt lades 

till handlingarna. Bilaga 2. 

Resultat- och balansräkning, som förelagts, gicks igenom av kassören Niklas 

Strand. Bilaga 3. Kundfordringar på 2 500:-- och skulder på 12 466:-- har 

avskrivits. 

 Kassören föreslår att årets vinst överförs i ny räkning. 

 Mötet fastställde förvaltningsberättelsen 

Bo Hedensjö påpekade att medlemstalet minskat från 80 till 62. Det är viktigt att 

man kommer över 75 för röstning i SSF. Åsa Llinares påpekade att en ansökan 

om extra bidrag med hänsyn till att förbundets verksamhet omfattar även 

handikappidrott bör skickas till SSF. 

 

 

h) Revisionsberättelse 

Revisorn Bertil Grandinsson uppläste revisionsberättelsen, som föreslog att 

bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Bilaga 4. Han 



kommenterade även att SEB.båtarna måste hanteras så att värdet bibehålls, 

annars bör de säljas. Mötet framhöll det stora värdet med att ha dessa båtar för 

att locka fler seglare till klassen. Styrelsen får ta till sig att hantera detta. 

 

 

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 

Valnämnden genom Staffan Bellander meddelade att avsägelse föreligger från 

Stellan Berlin, Niklas Strand och Ulf Arvidsson, och att Jan Sjögren och Håkan 

Kellner sitter kvar ytterliggare ett år. Arne Åkerson ställer upp för omval. 

Valnämnden hade inget förslag på ny ordförande, men föreslog Lennart Sjölén 

och Göran Johansson som nya medlemmar i styrelsen. 

Till ordförande valdes Stellan Berlin interimistiskt till 2003-10-04. 

Till kassör valdes Lennart Sjölén.  

Till ledamot valdes Arne Åkerson.  

Till ledamot interimistiskt till 2003-10-04 valdes Ulf Arvidsson.   

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och övriga poster 

Beslöts att Lennart Sjölén har rätt att teckna förbundets bank- och 

postgirokonton. 

  

 

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 Bo Hedensjö.  

 

  

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

verksamhetsår. 

Då ingen större förändring av verksamheten planeras, hade ingen budget för 

kommande verksamhetsår gjorts upp.   

 Mötet beslöt att SEB 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 

Regeländringsförslaget, som lagts ut på nätet, och som bilagts handlingarna 

inför mötet, gicks igenom, varvid följande framkom som kommentarer att 

framföra vid Int 2.4mR Class Ass’ årsmöte i Eckernförde: 



Mastfotens rörelsebegränsning i längsled tas bort. 

Alla båtar borde ha fockstag ur säkerhetssynpunkt 

Protestflagga skall visas vid protest trots att båten är mindre än 6 m.  

 

 

p) Övriga frågor 

Dagens seglingar hade varit mycket påfrestande för de handikappade med 

hänsyn till hettan och att man måste sitta ute i båten i 6 till 7 timmar utan 

assistans från funktionärerna. (Enligt handikappreglerna är maxtiden för en 

aktivitet 5 timmar. Arrangörerna hade inte informerats om behovet, och många 

deltagare hade inte berättat om sitt handikapp). Eftersom liknande fall inte 

inträffar alltför ofta, och arrangörerna med rätt information kan hjälpa till så att 

det blir uthärdligt för seglarna, beslöts att inte införa någon tidsbegränsning för 

SM.. 

Det uppdrogs åt styrelsen att utforma anvisningar för kappseglingsarrangörer 

hur de ska agera med hänsyn till handikappade seglare. 

 

 

q) Årsmötets avslutande 

 Ordföranden avtackade Niklas Strand, 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 Emil Axelson 

Mötessekreterare  Mötesordförande Justerare  

  


