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Protokoll fört vid Svenska 2.4mR förbundets ordinarie årsmöte 2016 

 
Tid:2016-09-03, klockan 18.00-19-00 

Plats: Rasta Värdshus 

 

a) Årsmötetsöppnande 

 Ordförande Sven Asklund hälsade välkomnar och förklarade mötet öppnat. 

 

b)  Upprop och upprättande av röstlängd 

 Närvarolista upprättades, 21 medlemmar  närvarande. Bilaga 1 

 

c)  Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet 

  Per Ahrbom valdes. 

 

d)  Val av två rösträknare 

 Gunilla Larsson och Henrik Johnsson valdes. 

 

e)  Fråga om mötets behöriga utlysande 

 Mötet var i behörig ordning sammankallat. 

 

f)  Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 Sven Asklund valdes till ordförande och Ulf Bengtsson till sekreterare. 

 

g)  Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport 

 Rapporterna var utlagda på förbundets hemsida och ordförande läste upp delar av 

 rapporten, förvaltningsrapporten gick kassören Håkan Kellner igenom, förbundet gick 

 minus 12.397:- och förbundet har skänkt 5.000 till Fias OS satsning. Förbundet har    

 också köpt in en gatupratare för reklam av tvåfyran, kostnad ca drygt 5.000.   

 Verksamhets- förvr.  Bilaga 2 o 3 

 

h)  Uppläsning av revisionsberättelsen 

 Revisor Bo Hedensjö tyckte det ser bra ut och förbundet har fått ordning på  

 periodiseringen av medlemsavgifter. Bo föreslog att styrelsen skulle beviljas 

 ansvarsfrihet. Bilaga 4 

 

i)  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

 

j)  Behandling av inkomna motioner 

 Inga motioner har kommit in. 

 

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

 Omval av ordf. Sven Asklund, Mats Millbourn vice ordf., (har ett 1år kvar) 

 kassör Håkan Kellner 1 år kvar, sekr. Omval Ulf Bengtsson (2år) ny ledamot Gunilla 

 Larsson (2år) , ledamot Klas Andersson har ett år kvar. 

 

l)  Val av en revisor och en revisorssuppleant 

  Revisor omval Bo Hedensjö, Revisor supl. Hans Asklund. 

 



 

 

m)  Val av två ledamöter i valnämnd      2 

 Omval av Lennart Heselius och Clas Bengtzon 

 

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

  verksamhetsår 

 Styrelsen föreslår oförändrad avgift, det fanns förslag på att föreningen skulle stå för 

 kostnaden för träningsläger. Det framfördes också motförslag att de pengarna kan vi 

 lägga på rekrytering av nya seglare istället. Röstningen blev samma avgift och  

 röstningen om kostnaden för träningsläger blev 7 för att förbundet står för 

 kostnaderna och 11 för att medlemmarna själv står för kostnaden.    
  Innan beslutet blev det diskussion  om  hur vi ska få fram nya seglare och att det får   

 kosta en del, inga förslag framkom hur vi bäst ska värva nya seglare, men mycket av 

 arbetet ska nog ske på flottiljerna. 

 

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

1.  VM  i Sverige 2018 

 Det var mötets mening om att VM ska vi försöka få till Sverige, men var ska det 

 läggas ? Det kan vara svårt att hitta lämpliga arrangörer då det krävs mycket bryggor 

 och det ska vara bra seglingsvatten.  

 Styrelsen fick i uppdrag att utse några som arbetar vidare på ett VM till Sverige. 

 

p)  Övriga frågor 

 Inga frågor. 

 . 

 

q)  Årsmötets avslutande 

 Ordförande tackade för ett bra års möte och avslutade mötet. 

 

 

  

Vid protokollet:............................................  

          Ulf Bengtsson 

 

 

Justeras:..........................................................                …......................................... ........... 

 Sven Asklund     Per Ahrbom 


