
ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
 

Protokoll fört vid Svenska 2.4mR Förbundets ordinarie årsmöte 2010 
 

Tid: 2010-08-27, klockan 17.00 – 18.20 

Plats:  Mariestads Segelklubbs klubbhus 

 

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. 

 18 röstberättigade medlemmar var närvarande. Bilaga 1. 

 

c) Val av justeringsman 

 Anders Kjellberg valdes till justeringsman att jämte mötesordföranden justera 

 årsmötesprotokollet. 

 

d) Val av två rösträknare 

 Ulf Bengtsson och Janne Nilsson 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 Hans 

Asklund. 

 

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, och han besvarade även frågor från 

mötesdeltagarna. Bilaga 3: Resultaträkning och Balansräkning. Kassören 

föreslår att årets fantastiska vinst om 2 kr 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.  

 

i) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och för den tid 

 revisionen omfattade. Beslöts att överföra årets vinst i ny räkning. 

 

j) Behandling av motioner 

 Inga motioner fanns att behandla. 

 

 

 



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

Jonas Palm redovisade valnämndens förslag till ny styrelse. I valnämnden hade 

förutom han själv även Henrik Johnsson ingått. Jonas nämnde att Bertil 

Grandinson, Håkan Kellner och Tomas Weber avsagt sig omval. Jonas 

meddelade vidare att valberedningen inte lyckats hitta någon som var beredd att 

kandidera för ordförandeposten. Som nya ledamöter föreslog valberedningen 

Henrik Johnsson (tekniskt ansvarig) och Ulf Bengtsson (handikappfrågor mm).  

 

Efter vädjan från årsmötet meddelade Bertil att han kunde stå kvar som 

ordförande för ytterligare ett år på den mycket bestämda förutsättningen att 

någon annan är beredd att ta över ordförandeskapet från nästa år. 

 

Till ordförande valdes Bertil Grandinson på 1 år. 

Till ledamot valdes Henrik Johnsson och Ulf Bengtsson på 2 år.  

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och övriga poster. 

Beslöts att Bertil Grandinson och kassören Christer Frennert har rätt att var för 

sig 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 Pekka Seitola, sammankallande, och Jonas Palm.  

  

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

verksamhetsår. 

Kassören presenterade sin budget, Bilaga 3, för verksamhetsåret 2010-05-01 – 

2011-04-30, varvid han förutsätter 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.   Mötet utsåg Bertil Grandinson till svensk delegat i Int 2.4mR Class 

Associations (ICA) World Council och att företräda förbundet vid ICA:s 

årsmöte, AGM, i Hoorn vid VM 2010. 

 

2.   Mötet diskuterade styrelsens förslag att förbundet i samverkan med det 

finska förbundet skulle verka för ett ökat utnyttjande av de fyra 2.4:or som 

finns på Gran Canaria och att som en överbryggningsinsats ställa ut en 

garanti om 10.000 kr per år under 2011 och 2012 för att säkra båtarnas 

fortsatta existens. Frågan diskuterades livligt, Stellan Berlin ansåg att inga 

nya seglare kommer att värvas till klassen den vägen och föreslog avslag. 

Andra menade att båtarna är en tillgång som bör utnyttjas, inte bara av 

svenska och finska 2.4-seglare utan av även övriga seglare i dessa och andra 

länder. För att marknadsföra konceptet borde en särskild projektledare 

tillsättas. Efter förslag från Magnus Lidholm beslutade mötet att bordlägga 

frågan. 

 

 



p) Övriga frågor 

1. Ordföranden tackade de avgående styrelseledamöterna Håkan Kellner och 

Thomas Weber. 

2. Ordföranden överlämnade ett presentkort till Henrik Johnsson, som tack för 

allt jobb han lagt ned på förbundsbåtarna. De är verkligen snygga och 

förhoppningsvis snabba nu efter Henriks optimering. 

 

3. Ordföranden presenterade styrelsens förslag till seglingsprogram för nästa år. 

Stellan Berlin framhöll att förslaget med SM i Gävle helgen före VM medför 

att man måste reservera tre helger i sträck för segling, något som kan vara en 

stor nackdel för t ex småbarnsföräldrar. Bertil påpekade att styrelsen bedömt 

att de flesta seglare i Sverige ser det som en fördel att kunna segla i Gävle på 

vägen till VM i Ålesund. Enligt Bertil är även finnarna intresserade av att 

ställa upp i Gävle på vägen till VM. Styrelsen arbetar vidare med 

seglingsprogrammet. Det kommer att läggas ut på hemsidan så snart det 

fastställts.  

 

q) Årsmötets avslutande 

Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet för avslutat. 

 

Vid protokollet  Justeras  Justeras 

 

 

 

 

Hans Asklund  Bertil Grandinson Anders Kjellberg 

Mötessekreterare  Mötesordförande Justerare  

 



 

 

Bilaga 1: 

Bertil Grandinson,  Bo Hedensjö, Mats Millbourn, Emil Axelson, Janne Nilsson,  

Pelle Schönning, Magnus Lidholm, Jonas Palm, Stellan Berlin, Lennart Heselius,  

Anders Kjellberg, Claes Bengtzon, Ulf Bengtsson, Henrik Johnsson, Pekka Seitola, 

Christer Frennert, Hans Asklund, Mathias Johnelius  


