
                                               Årsmötesprotokoll 

 
Protokoll fört vid Svenska 2.4mR Förbundets ordinarie årsmöte 2014 

 
Tid: 2014-08-28, klockan 20.00-21.20 

Plats: Ljungskiles Segelsällskaps klubbhus 

 

a)  Årsmötets öppnande 

 Ordförande Pekka Seitola hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

b)  Upprop  och upprättande av röstlängd 

 Närvaro lista upprättades. 20 st närvarande. Bilaga 1 

 

c)  Val av justeringsman att jämte  mötesordförande justera årsmötets protokoll 

 Till justeringsman valdes Mattias Johnelius att jämte mötesordförande justera protokollet. 

 

d)  Val av två rösträknare 

 Till rösträknare valdes Per Ahrbom och Anders Johansson. 

 

e)  Fråga angående mötets behöriga utlysande 

 Har varit utlagt på hemsidan i 3 mån, mötet var i behörig ordning sammankallat. 

 

f)  Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 Till mötesordförande valde Pekka Seitola och till mötessekreterare Ulf Bengtsson. 

 

g)  Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport (bilagor) 

 Verksamheten som lagts ut på hemsidan, lästes upp och godkändes, (bilaga 2) 

 Samtidigt betonades att det blir allt svårare, att hitta arrangörer, ranking tabell gicks igenom 

 det har varit något högre deltagande. På VM i Toronto kommer ett OD pris att delas ut. 

 Resultat och balansräkning har ej upprättats då kassören är sjuk. 

 

h)  Revisionsberättelse 

 Ingen revisionsberättelse är gjord. 

 

i)  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Frågan skjuts till nästa årsmöte. 

 

j)  Behandling av motioner 

 En inkommen från Henrik Johnsson (bilaga 3) 

 Ordförande läste upp Henriks förslag, mötet antog motionen och beslutade att lägga ut 

 styrelsens protokoll på vår hemsida. 

 

k)  Val av ordförande  (1år) samt ledamöter (2år) enligt § 19 

 Pekka Seitola valdes till ordförande, till ledamöter valdes Sven Asklund, Bo Nylund och 

 Ulf Bengtsson. 

 

l)  Val av en revisor och en revisorssuppleant 

 Bosse Hedensjö omval och Klas Andersson nyval. 

 

m)  Val av ledamöter i valnämnden 

 Omval av Lennart Heselius och Claes Bengtzon. 



 

 

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

  verksamhetsår 

 Punkt O behandlades före punkt n, enligt årsmötets vilja. 

 Mötet beslutade, oförändrad årsavgift. 

 

o)  Övriga ärenden vilka styrelsen vill lägga fram för årsmötet 

 Sponsring VM segling 

 Vill vi ha bra förbundsbåt 

 Flottiljer organisation arbete rekrytering 

  

 Diskussion om styrelsens förslag. Bertil Grandinsson föreslog ett bredare bidrag. 

 Styrelsens förslag avslogs. 

 Ang. förbundsbåt, mötet enades om att ha förbundsbåten kvar och att ansvarig tar ut de 

 pengar som läggs ut på båten. Bo Nylund har erbjudit sig att ta hand om förbundsbåten, 

 och se till att den är i bra skick. 

 Mötet diskuterade att det bästa sättet är om flottiljerna är aktiva att propagera för båten. 

 Förbundet kan stötta flottiljerna med pengar om man gör några aktiviteter. 

 

p)  Stadgeändring 

 Stadgeändring enligt OD (One Design) antogs enhälligt. 

 

q)  Årets Rookie 

 Till 2013 års rookie utsågs Klas Andersson. 

 

r)  Övriga frågor 

 Mötet beslutade att utse Stellan Berlin till ordinarie i tekn. kommite- och Pekka Seitola 

 utsågs till kandidat till kassör i int. Förbundet. 

 

s)   Årsmötets avslutande 

 Ordförande avslutade mötet och tackade avgående styrelseledamoten Hans Asklund. 

 

 Vid protokollet      Justeras       Justeras 

 

 

 Ulf Bengtsson      Pekka Seitola    Mattias Johnelius 

 Mötessekreterare    Mötesordförande               Justerare 

  

 

  

 

  

  

 

 

    

 

 

 

 

 



  Deltagarlista  2.4mR Årsmöte 2014-08-28                                                 Bilaga 1 
 

Bo Nylund, Pelle Schönning, Ulf Bengtsson, Gunilla Larsson, Bo Gullberg, 

Bertil Grandinsson, Peter Andersson, Anders Kjellberg, Hans Asklund, 

Sven Asklund, Mats Millbourn, Claes Bengtzon, Mattis Johnelius, Lennart Heselius, 

Per Ahrbom, Anders Johansson, Klas Andersson, Hans Ekholm, Håkan Kellner och 

Pekka Seitola. 

 

20 st deltagare 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


