
d)                                                  Årsmötesprotokoll 

 

Protokoll fört vid Svenska 2.4mR förbundets ordinarie årsmöte 2017. 

 
Plats Runns  Segelsällskaps klubbhus 2017-08-18. 

 

a)   Årsmötetsöppnande 

 Ordförande Sven Asklund hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

b)   Upprop och upprättande av röstlängd 

 En närvaro lista upprättades, bilaga 1. 

 

c)   Val av justeringsman att jämte ordf. justera protokollet 

 Bertil Grandinson valdes. 

 

d)   Val av två rötsräknare 

 Pekka Seitola och Anders Kjellberg valdes. 

 

e)   Fråga om mötets behöriga utlysande 

 Information om mötets utlysande har varit utlagt på 2.4:a förbundets hemsida i god tid. 

 och det  godkändes av mötet. 

 

f)   Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 Sven Asklunds valdes till ordförande och Ulf Bengtsson till sekreterare. 

 

g)   Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport 

 Rapporterna har varit utlagda på hemsidan, Ordf. frågade om någon hade frågor, där fanns 

 önskemål om statistik skulle finnas med och hur många som hade seglat ranking- 

 seglingarna under året. Kassören Håkan Kellner gick igenom om ekonomin. 

 Antalet medlemmar är 33 stycken, i stort sett samma som förra året. Medlemsavgifter under 

 året 22.000:-, utgifter 15.000 till träningslägret i Hunnebostrand, kostnader som förbundet 

 inte kommer ifrån är till seglarförbundet och till Int. 2.4 förbundet, kostnader för hemsidan 

 och förbundets båt Gröningen.  Förbundets förlust blev 16.571:-. 

 Verksamhets- förvb. Bilaga 2 och 3. 

 

h)   Uppläsning av revisionsberättelsen 

 Hans Asklund läste upp revisionsberättelsen och fann att allt var väl fört,  utan anmärkningar

  och förslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för det gångna perioden. Bilaga 4 

 

i)   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

  Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

 

j)   Behandling av inkomna motioner  

 Det fanns inga inkomna motioner. 

 

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

 Till ordförande omvaldes Sven Asklund, Östen Petersson ersätter Mats Milbourn, 

 Claes Bengtzon valdes till kassör, ersätter Håkan Kellner, Klas Andersson omvaldes, 

 Gunilla Larsson och Ulf Bengtsson har 1 år kvar. 

 Kassören Claes Bengtzon och ordf. Sven Asklund tecknar var för sig  Svenska 2.4mR 

 förbundet. 



l)   Val av revisor och en revisorssuppleant 

 Hans Asklund valdes till revisor och Mats Millbourn till revisorssuppleant. 

 

n)   Val av två ledamöter i valnämnd 

 Lennart Hesselius och Henrik Johnsson valdes. 

 

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

   verksamhetsår . 

 Medlemsavgifter ungefär samma 22.000:- Int förb 4.100:- , Hemsidan 2.700:-, båtförs.517:- 

  

 underhåll Gröningen 1.000:-, Styrelsen 2.000:- segel eller något för att främja 2.4: seglingen 

 8.000:-. 

 Här kom Gunilla in på Gröningen som har fått en genomgång, men det saknades ett 

 hårdvindsställ. 

 Mötet godkände budgeten och fastställde oförändrad avgift till förbundet. 

 

o)  Övriga ärende, som styrelsen vill lägga fram på årsmötet 

 VM i Sverige 2018. Gävle håller i det arrangemanget. Det diskuterades också  att hålla för 

 VM och det skulle läggas i Gävle. Stellan och gubbarna från Viggan skulle hålla i detta. 

 Det beslutade också att VM skulle räknas som en rankingsegling. 

 

p)  Övriga frågor 

 Det frågades var medlemmarna ville ha seglingarna nästa år. Hans Asklund föreslog om    

  ändring räkenskapsåret, då slipper förbundet att periodisera inkomster och utgifter.   

 Årsmötet hade också fått ändras, det hålls vid SM och där är det flest medlemmar. Förslaget 

 antogs inte av årsmötet. 

                  

q)  Årsmötets avslutande 

 Ordförande Sven Asklund avslutade mötet. 

 

 

 

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

                  Ulf Bengtsson 

 

 

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

       Sven Asklund     Bertil Grandinsson 

   

  

 

 

   

    

 

 

  

  

      


