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                                             , 2019-11-08 

                     och fastställande av röstlängd  

Ordförande Lars Ankarsand                                              .  

Ordförande redogjorde för röstlängdsförfarandet, årsmötet godkände det.  

§ 2.                 utlysande 

          utlysts genom kallelse via e-post till medlemmarna vid två tillfällen samt 

annonserats på klubbens hemsida.                                utlysts stadgeenligt. 

§ 3                               

                                                 .  

§ 4                                               

               Lars Ankarsand till                Björn Fager till sekreterare.  

§ 5                            

            lutade        ja Rickard Holm och Bengt Frid att tillsammans med            

justera årsmötesprotokollet, samt att vara rösträknare för mötet. 

§ 6. Styrelsens och                                    för senaste verksamhetsåret 

Sekreteraren läste upp v                  sen i sin helhet.  

§ 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultatberäkning) för räkenskapsåret 

Kassören redogjorde för balans- och resultaträkning och gjorde en fördjupad genomgång av 

sektionernas resultat samt besvarade frågor från medlemmarna.  

§ 8                           över styrelsens förvaltning under senaste verksamhetsåret 

Jan-Åke Lindgren          revisorernas revisionsberättelse för verksamhetsåret och tillstyrkte 

ansvarsfrihet för styrelsen, se bilaga.  

 9. Fastställande av balans och resultaträkning  

Årsmötet fastställde balans- och resultaträkningen, se bilaga 
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§ 10. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den tid revisionen avser 

         beslutade i enl                               att bevilja styrelsens ledamöter 

ansvarsfrihet                               . 

§ 11. Val för kommande verksamhetsår 

Kvarstående ledamöter från föregående årsmöte är Björn Fager, Lotta Diegmann, Lars 

Rydeberg och Mikael Kainulainen. 

Till ordförande för ett år valdes Lars Ankarsand 

Till ordinarie ledamöter för två år valdes Charles Puskaric, Lars Eriksson, Rickard Holm och 

Hans Svalberg. 

Till styrelsesuppleanter för ett år valdes Martin Jältås och Karin Reimers. 

§ 12. Val av revisorer 

Till revisorer för ett år valdes Jan-Åke Lindgren och Johan Ericson. 

§ 13. Val till Valberedning. 

Till valberedningen omvaldes Per Malmqvist för ett år. Inga ytterligare förslag framkom. 

Styrelsen fick i uppdrag att hitta ytterligare en medlem till valberedningen. 

§ 14. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem.  

A) Avgifter enligt stadgarna  

         beslutade att avgifterna skall vara oförändrade med belopp som beslutades vid 

föregående årsmöte. 

B) Inga förslag har inkommit 

§ 15. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår 

Fastställandet av budget hänskjuts till styrelsen i samråd med respektive sektion. 
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§ 16. Övriga frågor 

A) Prisutdelningar och avtackningar. 

Prisutdelningar genomfördes av Rickard Holm 

Årets måndagsseglare 2019: 

Årets måndagsseglare går till ”han som sålde sin motorbåt för att köpa segelbåt, har seglat 

flitigt på måndagarna och som resulterat i stora framsteg under säsongen  ”. Priset går till 

Lars Rydeberg. 

Klubbmästare  2019 : 

Vinnare av Klubbmästerskapet 2019 är Anders Sjöblom med en Albin Express. Priset 

utdelades efter genomförd segling. 

Avtackningar och uttryck för uppskattning genomfördes av Lars Ankarsand 

Håkan Wendel avtackades efter förtjänstfulla insatser i styrelsearbetet.  

Håkan var inte närvarande vid årsmötet varför han kommer att erhålla att erhålla ett litet på 

bevis på uppskattning vid senare tillfälle. 

Som ett bevis på uppskattning för sina insatser vid i stort sett klubbens samtliga sjö- och 

torrsättningar under flera år kommer Thomas Johansson att erhålla en liten minnessak vid 

senare tillfälle då han inte var närvarande vid årsmötet. 

B) Övrigt 

Önskemål framfördes om framtagande av folder som beskriver FSS verksamhet i samtliga 

sektioner. 
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§ 17. Avslutning  

           tackade för förtroendet och för att han valts inför 2020. Han tackade styrelsen och 

medlemmarna                              .  

Därmed förklarades årsmötet avslutat. 

Gustaf Drake föreläste efter årsmötet om sitt deltagande i Midsummer Sail som är en 

kappsegling från Wismar i Tyskland till Töre i Bottenviken. Sträckan är 900 nm och första båt 

var i mål efter drygt 5 dygn. Det var en mycket uppskattad avslutning på kvällen. 

Vid protokollet 

________________________________________________ 

Björn Fager sekreterare 

Justeras  

________________________________________________ 

Rickard Holm 

________________________________________________ 

Bengt Frid 

________________________________________________ 

Lars Ankarsand ordförande 

 


