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Protokoll: Årsmöte Färjestadens segelsällskap, 2015-10-23 

§ 1. Mötets öppnande  

Lars-Erik Holm hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Han framhöll att klubben 
utvecklats och att mycket blivit gjort under året. För detaljerad information hänvisas till de 
olika Verksamhetsberättelser som skickats ut i samband med kallelsen till årsmötet. 

§ 2. Fastställande av röstlängd 

Ordförande redogjorde för röstlängdsförfarandet, årsmötet godkände det.  

§ 3. Fråga om mötets utlysande  

Mötet har utlysts genom kallelse via mail till medlemmarna. Förslag till dagordning, 
styrelsens och övriga sektioners verksamhetsberättelser bifogades. Tidigare skickades ett 
förslag ut om arbetsplikt till samtliga medlemmar. Årsmötet godkände att årsmötet utlysts 
stadgeenligt. 

§ 4. Fastställande av dagordning  

Förslaget till dagordning föredrogs och godkändes.  

§ 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

Årsmötet beslutade att för mötet välja Lars-Erik Holm till ordförande och Gunnar 
Johannesson till sekreterare.  

§ 6. Val av två justeringsmän  

Årsmötet beslutade att välja Jan-Åke Karlsson och Christer Bemervik att tillsammans med 
ordförande justera årsmötets protokoll. 

§ 7. Styrelsens samt sektionernas verksamhetsberättelser  

Styrelsens-, Klubbanläggningens-, Segelbåtssektionens-, Sjö- och torrsättning- samt 
Seglarskolornas- med C55:ornas och Ungdomssektionens verksamhetsberättelser hade utsänts 
till medlemmarna. Se bilagor. 
Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelserna till handlingarna.  

§ 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 

Revisorerna föredrog en ren revisionsberättelsen för verksamhetsåret, se bilaga.  
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§ 9. Fastställande av balans och resultaträkning  

Kassören redogjorde för det förenklade bokslutet för verksamhetsåret. Årsmötet fastställde 
balans och resultaträkningen. 

§ 10. Ansvarsfrihet  

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
det gångna verksamhetsåret. 

§ 11. Behandling av förslag som väckts av styrelse eller medlem 

Inga ytterligare förslag utöver arbetsplikt har inkommit, se punkt 13. 

§ 12. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår 

Fastställandet av budget hänskjuts, enligt tradition till klubbens planeringsdagar i februari 
2016. 

§ 13. Förslag till arbetsplikt 

Lars-Erik Holm redogjorde för styrelsens förslag om arbetsplikt. Se bilaga. Årsmötet 
beslutade att införa arbetsplikt enligt förslaget med tillägget att utvärdering skall ske efter 
verksamhetsårets utgång. 

§ 14. Val av ordförande  

Årsmötet beslutade att välja Lars Ankarsand till ordförande för verksamhetsåret 2016.  

§ 15. Val av styrelseledamöter  

Årsmötet beslutade att välja följande medlemmar till ordinarie ledamöter Lars Ankarsand, 
Charles Puskaric, Lasse Eriksson och Johan Alby. 

samt Jörgen Niesel till suppleant. 

16. Val av revisorer  

Årsmötet beslutade att välja Johan Eriksson och Jan-Åke Lindgren till revisorer.  

§ 17. Val av ledamöter till sektionerna  

Årsmötet beslutade att uppdra åt sektionerna att själva leta ansvariga och ledamöter till 
sektionerna. Ordförande rekommenderade att klubben inrättar en underhållssektion för 
klubbens båtar. Inget beslut fattades angående inrättande av en underhållssektion. 
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§ 18. Val av valberedning  

Till valberedningen beslutade årsmötet att välja Per Malmqvist och Lars-Erik Holm.  

§ 19. Avgifter  

a. Medlemsavgift  

Årsmötet beslutade att årsavgiften skall vara oförändrad, 300 SEK/familj.  

b. Uppläggningsavgifter  

Avgiften beräknas efter antalet kvadratmeter som båtägaren utnyttjar, pris per kvadratmeter 
beslutades till 30 SEK. Lägsta belopp per båt beslutades till 500 SEK.  

Sommaruppläggning av båtvagnar lämnas oförändrad. 

c. Hyran av klubbstugan  

Hyran av klubbstugan beslutades vara 1 000 SEK per dygn, samt för kortare uthyrning 500 
SEK. Mötet beslutades att rabatten för medlemmar tas bort, då detta är krångligt för kassören 
att administrera. 

d. Hyran av bastun 

Årsmötet beslutade att avgiften skall vara oförändrad, 30 SEK per medlem och 50 SEK för 
icke medlem. Pris för sällskap är 200 SEK för medlem och 400 SEK för icke medlem. 

e. Avgift för C 55:orna 

Årsmötet beslutade att avgiften skall vara oförändrad, för medlem 50 SEK per tillfälle/dag 
eller 200 SEK/säsong. 

f. Sjö- och torrsättningsavgifter 

Årsmötet beslutade att avgiften skall beräknas efter att aktiviteten är genomförd. Det bör inte 
innebära några större skillnader mot senaste åren. 

§ 20. Avslutning  

Ordförande tackade styrelsen och medlemmarna för ett väl genomfört årsmöte.  

Per Malmqvist avtackade Lars-Erik Holm, Anna Arnebjörk, Mattias Ottevi samt Joakim 
Frank för deras insatser i styrelsen.  

Därefter följde en trevlig pub-kväll.  
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Vid protokollet 
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Gunnar Johannesson 
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Christer Bemervik	
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Jan-Åke Karlsson  
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Lars-Erik Holm  

	


