
                                               Årsmötesprotokoll                          sid. 1 (3) 

Protokoll fört vid Svenska 2.4mR förbundets ordinarie årsmöte 2019-08-17. 

Plats Gävles Segelsällskap. 

 

a.  årsmötets öppnande 

 Mötet öppnas av ordförande Sven Asklund. 

 
b. upprop och upprättande av röstlängd 
 Närvarande medlemmar skrev upp sig. (Bil.1) 

 
c. val av justeringsman att jämte mötesordförande justera årsmötets 

 protokoll 

Anders Kjellberg valdes. 

 
d. val av två rösträknare 

 Hans Asklund och Klas Andersson valdes. 

 
e. fråga om mötets behöriga utlysande 

 Kallelse har varit ute på hemsidan i god tid före årsmötet, inkl. 

 verksamhetsberättelse och förvaltningsrapport. 
 
f. val av ordförande och sekreterare för mötet 

 Pekka Seitola valdes till ordförande för mötet och Ulf Bengtsson 

 till sekreterare. 

 
g. styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport 

 Rapporterna har varit inlagda på hemsidan, Sven A. Läste upp delar 
  av rapporten. Deltagandet på SM 2018 var en besvikelse, med endast 15 

 båtar, kan bero på att det låg i månadsskiftet juni- juli. 

 Träningslägret i Hunnebo var bra uppslutning på, med flera norrmän 

 och en finsk deltagare. Det blev inget NM. Fyra rankingseglingar 

 genomfördes, den i Halmstad blåste bort, i genomsnitt 19 deltagare. 

 Kassören redogjorde för förbundets ekonomi, Förbundet går +8.896:- och 

 våra tillgodohavande inkl. båt är 86.172:-  2019/2020 kommer  det att bli ett 

 underskott på  drygt 5.000:- .(Bil 2 o 3.) 

 

h. revisionsberättelse 
 Hans Asklund läste upp revisionsberättelsen, som var gjord enligt god 

 redovisningssed. Det fanns inget att anmärka på. (Bil. 4) 
 Revisionsberättelsen godkändes av mötet. 

 

 
                                                                                                                             Sid. 2 



i. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen                                                          

Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för den gångna perioden. 

 

                                                                                                                               

j. val av ordförande, kassör samt ledamöter                               
 Valberedningen hade inte hittat någon ny ordförande, därför föreslogs 
 att det skulle utlysas ett extra årsmöte den 21/9 vid ranking 5 i  Viggan. Då ska 

 förhoppningsvis valberedningen presentera ett förslag på ordförande. 

 Val av kassör och nya ledamöter för de avgående ska också väljas då.   
 

k. val av revisor och en revisorssuppleant 

 Omval av Hans Asklund och Gun Djärf. 

                                                                                                               
 l. val av två ledamöter till valnämnd 
 Omval av Lennart Heselius och Henrik Johnsson 

 
m. behandling av motioner 

 Inga inkomna motioner. 

 

n. övriga frågor som styrelsen vill lägga fram för årsmötets beslut 
 Det fanns inga övrig frågor från styrelsen. 

 

o. fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgift för 

 kommande år. 

 Oförändrad årsavgift godkändes, budgeten godkändes också, 

 med ett underskott. Underskottet beror på att vi fick köpa till nya 

 prisglas, som kommer att räcka 10 år framåt. 

 

p.  övriga frågor. Kappseglingsprogram 2020 

 Förslag från revisorerna att ändra räkenskapsåret. Då måste förbundet 

 ändra i stadgarna. 

 Stellan ville förbundet ska se över våra rankingseglingar, med  sjunkande 

 antalet deltagare, har det blivit svårare att få föreningar  som vill arrangera 

 seglingar. Det är lite absurt med få deltagare och nästan lika många arrangörer. 

 Kan vi förenkla för klubbarna? Samarbete med andra båtklasser? 

 Det beslutades att en grupp med styrelsen ska se över hur vi kan förenkla för 

 arrangörerna eller utveckla ett samarbete med andra förbund.   

 Kappseglingsprogram 2020. 

         Träningsläger och Rank 1, är tänkt tillsammans med Norrmännen om vi kan få 

  ihop det med ett vettigt avstånd att åka.  

  Rank 2 Gävle 

1.           Rank 3 någonstans i Vättern. Alingsås är också ett alternativ. 
           
                                                                                                                             sid.3 

Rank 4 SM i Ljungskile sista helgen i augusti.                                                                                                          



 Rank 5 i Rastaholm eller Viggan i september 

       

 q. årsmötets avslutande 

         Pekka S. avslutade mötet 

                                                                                                            

         

1.        
Vid protokollet:................................... 

                           Ulf Bengtsson 

 

 

 

Justeras: 

 

 

….............................................               …................................................ 

Pekka Seitola         Anders Kjellberg   

    


