
               Årsmötesprotokoll 

Protokoll fört vid 2.4mR förbundets ordinarie årsmöte 2020-09-13. 

Mötet hålls via 2.4mR förbundets hemsida. 

.  

a. Årsmötets öppnande 

Mötet öppnade av ordförande Sven Asklund genom upprop på 

2.4mR förbundets hemsida.  

Procedur för att genomföra årsmötet är att ett förskrivet 

protokoll och samtliga årsmötesprotokoll läggs ut på förbundets 

hemsida. Samtliga medlemmar aviseras via epost att proceduren 

har startat. Medlemmarna kan under en vecka ställa frågor och 

lämna kommentarer till styrelsen. Därefter läggs ett definitivt 

protokoll ut på förbundets hemsida som medlemmarna får göra 

en digital omröstning att godkänna eller inte. Perioden för 

omröstning är en vecka. 

 

b. Upprop och upprättande av röstlängd 

Röstlängden utgörs av de medlemmar som röstat digitalt på 

förbundets hemsida. 

 

c. Val av justeringsman att jämte mötesordförande justera 

årsmötets protokoll 

Punkten är inte tillämpbar då protokollet godkänns genom 

röstning. 

 

d. Val av rösträknare 

Thomas Högenes och Henrik Johnson valdes. 

 

e. Fråga om mötets behöriga utlysande 

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

verksamhetsberättelse, bil 1 och förvaltningsrapport, bil 2. 

 

f. Val av ordförande och sekreterare för mötet 



Punkten är inte tillämpbar då protokollet godkänns i sin helhet 

genom röstning. 

 

g. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport 

Rapporterna har varit inlagda på hemsida. Underskottet beror på 

att priser inköpts för tio år framåt. 

 

 

h. Revisionsberättelse 

Enligt revisionsberättelsen, som är gjord enligt god revisionssed, 

finns inget att anmärka på. 

Revisionsberättelsen, bil 3 godkändes av mötet. 

 

i. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för den gångna perioden. 

 

j. Val av ordförande, kassör samt ledamöter.  

Valberedningens förslag är;  

Ordförande, Pekka Seitola 

Kassör,        Bertil Grandinson  

Omval av,    Gunilla Larsson 

               Ulf Bengtsson 

Mötet valde enligt valberedningens förslag. 

Ledamöter som redan är valda, (valdes för två år 2019) och som 

kvarstår i styrelsen är Klas Andersson och Östen Pettersson. 

 

k. Val av revisor och revisorssuppleant 

Valberedningens förslag är omval av Hans Asklund och Gun 

Djerf. 

Mötet valde enligt valberedningens förslag. 

 

l. Val av två ledamöter till valnämnd. 

Mötet väljer Thomas Högenes och Henrik Johnsson 

 

m.  Behandling av motioner 



Inga inkomna motioner 

 

n. Övriga frågor som styrelsen vill lägga fram för årsmötets 

beslut 

Det finns inga övriga frågor från styrelsen. 

 

o. Fastställande av utgifts- och inkomststat för kommande år 

Styrelsens förslag på oförändrad årsavgift, 600 kr och förslag till 

budget, bil 4 godkännes av mötet. 

 

p. Övriga frågor. Kappseglingsprogram 2021 

Norrmännen är tillfrågade om Rank 1 och träningsläger i Kristi 

himmelsfärdshelgen 13–16 maj. Vi har ännu inte fått svar. 

Alternativ är Hunnebostrand. 

Rank 2 blir i Halmstad 29–30 maj. 

Rank 3 är planerad i Mariestad 12–13 juni, inte bekräftad.  

VM går i Tönsberg 7–14 augusti 

Rank 4 och SM/NM blir i Gävle 28–29 aug. 

Rank 5, Diskussioner pågår med Lidköping att samköra med 

606:er, datum ej klart. 

 

q. Årsmötets avslutande 

Årsmötet avslutat 

 

Att röstningen via 2.4rM förbundets hemsida som hållits under 

perioden 2020-09-07 och 2020-09-13 godkänt årsmötesprotokollet 

med röstsiffrorna ?? för att godkänna protokollet och ?? att inte 

godkänna protokollet intygas av rösträknarna. 

 

 

 

Henrik Johnson                                  Thomas Högenes 


