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Protokoll: Årsmöte Färjestadens segelsällskap, 2016-11-11 

§ 1. Mötets öppnande  

Lars Ankarsand hälsade alla hjärtligt välkomna 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 och annonserats på klubbens 
hemsida. 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 välja Lars Ankarsand till ordförande och Björn Fager till sekreterare.  

§ 6. Val av två justeringsmän  

Årsmötet beslutade att välja Max Albien och Göran Engelholm att tillsammans med 
ordförande justera årsmötets protokoll. 

§ 7. Styrelsens samt sektionernas verksamhetsberättelser  

Verksamhetsberättelsen hade publicerats på klubbens hemsida innan årsmötet, 
verksamhetsberättelsen fanns även tillgänglig på mötet. Kassören redogjorde för ekonomin 
under det gångna verksamhetsåret. 
Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelserna till handlingarna, se bilaga.  

§ 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 

Revisorerna föredrog en ren revisionsberättelsen för verksamhetsåret, se bilaga.  

§ 9. Fastställande av balans och resultaträkning  

Årsmötet fastställde balans och resultaträkningen, se bilaga 
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§ 10. Ansvarsfrihet  

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

§ 11. Val för kommande verksamhetsår 

Till ordförande för ett år valdes, Lars Ankarsand 

Till ordinarieledamöter på två år valdes, Lars Rydeberg, Björn Fager, Patrik Hellström, Lotta 
Diegmann, Mikael Kainulainen, Gunnar Johannesson. 

Till styrelsesuppleanter för ett år valdes, Ingegerd Kristoffersson, Håkan Wendel. 

Till ledamöter för sektionerna, valen hänsköts till Skansendagen, klubbens årliga 
planeringsdag. 

§ 12. Val av revisorer 

Till revisorer valdes, Jan-Åke Lindgren, Johan Ericson skall tillfrågas av valberedningen. 

§ 13. Valberedningen 

Till valberedningen valdes, Per Malmqvist och Lars-Erik Holm. 

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

Inga förslag har inkommit.  

Uppföljning skedde av förra årsmötets beslut att införa arbetsplikt. Årsmötet beslutade att 
arbetsplikt i fortsättningen skall benämnas arbetsinsats. Denna arbetsinsats skall införas i 
klubbens stadgar, arbetsinsatsen är obligatorisk för klubbens medlemmar. Arbetsinsatsen 
omfattar 5 timmar per verksamhetsår, medlem som ej utför arbetsinsats debiteras 600 SEK. 

§ 15. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår 

Fastställandet av budget hänskjuts, enligt tradition till klubbens planeringsdagar i februari 
2017. 
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§ 16. 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 oförändrat, d.v.s. per båt 500 SEK.  

Avgiften för sommaruppläggning av båtvagnar lämnas oförändrad. 

c. Hyran av klubbstugan  

För hyra av klubbstuga beslutades följande; Klubbstugan hyrs endast ut per dygn med start 
12:00 till 12:00 näst följande dag. Hyresavgiften beslutades vara 1000 SEK per dygn under 
vardagar. För fredag till lördag, lördag till söndag är hyran 1500 SEK.  

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 

Utgångspunkten är 400 SEK, då klubben tvingats byta leverantör avvaktar man offerter från 
nya leverantörer. Klubben äger rätt att höja avgiften beroende av inkomna offerter. Avgiften 
beräknas efter att aktiviteten är genomförd. 

§ 17. Övriga frågor 

Åke Andreasson fick pris för att ha deltagit vid flest måndagsseglingar. 

Magnus Arnebjörk fick pris som vinnare av klubbmästerskapet 2016. 

Jörgen Niesel avtackades och uppmärksammades för fina insatser med klubbens 
sponsorarbete. 
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§ 18. Avslutning  

Ordförande tackade styrelsen och medlemmarna för ett väl genomfört årsmöte.  

Johan Kristoffersson föreläste om radar och AIS, föreläsningen var mycket uppskattad av 
klubbens medlemmar. 

Därefter följde en trevlig pubkväll.  

 

Vid protokollet 
 

 

________________________________________________ 

Björn Fager  

 

Justeras  

 

________________________________________________ 

Max Albien	

 

________________________________________________ 

Göran Engelholm 

 

________________________________________________ 

Lars Ankarsand 

	


