
 

Färjestadens Segelsällskap årsmöte 2021-11-26  
 

 

Protokoll vid ordinarie årsstämma 
Tid: fredag 26 november 2021   

Närvarande: Se deltagarförteckning bilaga-1 
Plats: Klubbhuset Färjestaden 
  

  Mötet öppnas 

Styrelsens ordförande Sara Lövström hälsade de närvarande välkomna och 
förklarar mötet öppnat. Sara Lövström föredrog dagordningen, vilken 
godkändes av stämman. 

   

§ 1 Fastställande av dagordning 

Godkändes 

§ 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

Ja 

§ 3 Fastställande av röstlängd 

              Godkändes av stämman 

§ 4 Val av ordförande samt sekreterare för stämman 

Sara Lövström valdes till ordförande för stämman. Fredrik Gustavson valdes 
till sekreterare för stämman. 

§    5    Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera 

protokollet, samt rösträknare 

            Charlie Puskaric samt Thomas Henriksson          

§ 6 Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelse för senaste       

verksamhetsåret 
 

170 medlemmar 

Ideell basis 

Sara berättade om verksamheten under 2021 

§ 7 Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för      

räkenskapsåret 

Charles berättade om verksamheten och dess ekonomi. Se separat excelfil för 
detaljerade siffror. Seglarskolan har gått mycket bra under verksamhetsåret 2021. 
Netto 47 000 kr. 2021-09-30 fanns en kassa på 116 307 kr. 



 

 

 § 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste 

räkenskapsåret 

Revisorerna har granskat bokslutet och förvaltningen enligt god revisionssed. 
Ansvarsfrihet beviljas för styrelsen.  

 

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning 
     

Godkändes av stämman 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den tid revisionen 

avser 

Stämman röstade JA   

 

§     11 Val till styrelsen för kommande verksamhetsår  

Ordförande (omval)  Sara Lövström 

Vice Ordförande (omval 2 år) Lars Rydeberg 

Kassör (omval)   Charles Puskaric 

Ledamot (omval)  Richard Holm 

Ledamot (omval)  Mikael Kainulainen 

Ledamot 2 år   Karin Reimers 

Ledamot 2 år   Fredrik Gustavson  

Suppleant 1 år   Martin Jältås 

Suppleant 1 år   Johan Siwer 

 

§     12 Val av revisorer  

Revisor   Johan Eriksson 

Revisor   Max Albin 

 



 

 

§     13 Val till valberedning 

Valberedning   Per Malmqvist 

 

§    14 Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad 

medlem minst 14 dagar före mötet 

Avgiften för traktor föreslås höjas från dagens 150 kr till 200 kr. Beviljades. 

§    15      Fastställande av budget för styrelsen och sektioner kommande 

verksamhetsår 

Intäkter ca 400 000 kr 

Resultat 30 000 – 40 000 kr 

Se separat specifikation  

Fastställdes av stämman 

 

 

§ 16 Övriga frågor 

Certifierad seglarskola 2022–2024 av Svenska Seglarförbundet 

Bommarna bör ha en springögla, önskemål från klubben 

Bommarna måste vara kortare än båten 

Vattnet på flytbryggan skall fixas. 

Dessa punkter tas med Mörbylånga kommun (Mikael Ullerteg) 

 

 

 

 

 



 

§ 17 Avslutning 

. 

 

 
Fredrik Gustavson/ sekreterare / Sara Lövström/ ordförande / 
 
 
 
Charles Puskaric/ justerare /  Thomas Henriksson/ justerare / 


