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Lars Ankarsand förklarade årsmötet 2019/2020 öppnat. 

§1 Fastställande av röstlängd 

Fastställdes avprickad lista med till mötet anmälda och avbockade medlemmar (17 st), med referens 

till Rickard Holm, som röstlängd. Se bilaga. 

§2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

Beslöts att årsmötet hade utlysts enligt stadgarna 

§3 Fastställande av dagordning 

Tidigare utsänd dagordning godkändes med med tillägg av: kort redogörelse för seglarskolornas 

verksamhet under punkten Övrigt 

§4 Val av ordförande samt sekreterare för mötet 

Valdes Lars Ankarsand till mötesordförande och Hans Svalberg till mötessekreterare 

§5 Val av två justeringsmän, som jämte ordförande skall justera protokollet, samt 

rösträknare 

Valdes Gunnar Johannesson och Kenneth Birath till justeringsmän och röstsräknare 

§6 Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret 

Föredrog ordförande verksamhetsberättelsen, vilken därefter godkändes av årsmötet. Se bilaga. 

§7 Styrelsens förvaltningsberättelse(balans- och resultaträkning) för räkenskapsåret 

Föredrog Charles Puskcaric föreningens årsredovisning, vilken därefter godkändes av årsmötet. 

Se bilaga. 
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§8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste räkenskapsåret 

Johan Ericsson föredrog revisionsberättelsen och tillstyrkte att styrelsen ges ansvarsfri- 

het för det gångna året.  

§9 Fastställande av resultat- och balansräkning 

Fastställde mötet den föredragna resultat- och  balansräkningen.  

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

Med hänvisning till tidigare föredragen revisionsberättelse beslöt årsmötet lämna föreningens 

styrelse ansvarsfrihet 

§11 Val till styrelse för kommande verksamhetsår 

Per Malmquist föredrog valberedningens förslag till aktuella nyval enligt följande: 

 Till ny ordförande på 1 år utses Sara Lövström 

 Till nya ordinarie ledamöter utses Thomas Henriksson och Jonas Hådding  på 2 år 

 Till ny suppleant utses Fredrik Gustavsson på 1 år, vilket innebär att styrelsen får tre 

suppleanter  

Efter presentationer av de föreslagna nya styrelsefunktionärerna valdes ny styrelse enligt 

valberedningens förslag ovan. 

Noteras: tidigare styrelseledamöter Lasse Eriksson, Rickard Holm, Lars Rydeberg, Hans Svalberg, 

Mikael Kainulainen samt Karin Reimers(suppleant) och Martin Jältås(suppleant) kvarstår i styrelsen. 

§12 Val av revisorer 

Valde årsmötet Johan Ericsson och Max Albin till revisorer för kommande redovisningsår 

§ 13 Val till valberedning 

Omvalde årsmötet Per Malmquist till valberedning, mot löfte till denne att styrelsen vid behov 

kommer att lämna sitt fulla stöd i valberedningens arbete 
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§14 Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 14 

dagar före mötet 

Beslöt årsmötet om oförändrade avgifter för 2020/2021 

§15 Fastställande av budget för styrelse och sektioner kommande verksamhetsår 

Efter Charles Puskarics föredragning av rambudget för 2020/2021 fastställdes denna. Se bilaga. 

§16 Övriga frågor 

 Kort rapport från seglarskolornas Gunnar Johannesson och Lars Rydeberg. Seglarskolorna 

har, trots pandemin, kunnat genomföras på ett framgångsrikt sätt även föregående 

verksamhetsår. Fortsatt positiv utveckling förväntas innevarande verksamhetsår med 

seglarskolor och vuxenseglarskolor. Se vidare föreningens hemsida. 

 Föreslog Achille Armaleo att föreningen bör se över kappseglingarna för att öka 

attraktionskraften på medlemmarna t.ex, nya bansträckningar och annat som kan skapa mer 

omväxling och nöje. På förekommen anledning föreslår Achille även att föreningen ordnar en 

genomgång av kappseglingsreglerna för seglande medlemmar. Sara Lövström anmälde att 

hon tar sig an frågorna i sin nya roll som ordförande 

 Avtackades Lars Ankarsand, Lotta Diegmann och Björn Fager för sitt mycket uppskattade 

arbete i föreningens styrelse. 

§17  Avslutning 

Lars Ankarsand gjorde en återblick på sin tid som ordförande och förklarade därefter årsmötet 

2019/2020 avslutat 

 

Vid protokollet 

 

Hans Svalberg, sekreterare 

 

Ordförande 

 

Lars Ankarsand 



 

Justeras: 

 

Gunnar Johannesson   Kenneth Birath 

 

 

 

 

 

Bilagor: Deltagarlista, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, 

rambudget 2020/2021 

 

 

 

 


