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1.

Mötet öppnades, fullmakter granskandes och röstlängder
fastställdes av Håkan.
Följande klubbar var representerade på mötet:
Östertälje Båtklubb, Segelsällskapet Svearna, Strängnäs Segelsällskap,
Trosa Båtklubb och Södertälje Båtsällskap

2.

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslista fastställdes.

3.

Mötets behöriga utlysande
Mötets behöriga utlysande godkändes av årsmötet.

4.

Val av ordförande till mötet.
Till mötets ordförande valdes Håkan Alm.

5.

Val av sekreterare till mötet
Till mötets sekreterare valdes Tomas Maxe.

6.

Val av två protokolljusterare och rösträknare
Som mötets protokollsjusterare och rösträknare
valdes Ludvig Axling och Per Barius.

7.

Behandling av verksamhets och förvaltningsberättelser.
Styrelsens berättelser enligt nedan godkändes.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1.9-08 – 31.8 09.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1.9-08 – 31.8 09.
Dokumentationen för mötet innehöll fel version av förvaltningsberättelse,
detta resulterade i andra siffror i nettoresultatet.
c) revisorernas berättelse för samma tid.

8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

9.

Val av ordförande i Södermanlands Seglarförbund
för en tid av ett (1) år
Sid:
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Årsmötet valde Jim Qvarnström
10. Val av:
a) 3 styrelseledamotsposter på två år:
Tommi Rotonen och Håkan Alm valdes.
b) Val av regional LYS-ansvarig på ett år.
c) Val av regional regional mätchef på ett år.
Beslutet att utse LYS ansvarig samt regional mätchef delegerades till
styrelsen.

11. Val av minst en revisor samt en personlig suppleant
för en tid av 1 år.
Till revisor valdes Bengt Serrander
Bengt påpekade att Sörmlandsidrotten har för avsikt att minska sin insyn
i distriktsförbunden genom att ej längre revidera distriktsförbunden. I och
med detta vill Bengt att distriktet och framförallt valberedningen föreslår
en revisorssuppleant till nästkommande verksamhetsår.

12. Val av ordf. samt minst två (2) ledamöter
till valberedningen på 1 år
Ingen valberedning valdes.
Vi skulle återkomma till det senare under mötet. Det skedde inte. Viktigt
att valberedning utses.

13. Val av ombud och erforderligt antal suppl.
till Seglardagen 2010
Årsmötet gav styrelsen i uppgift att utse ombud och erforderligt antal
suppl. till Seglardagen 2010.

14. Val av ombud och erforderligt antal suppl.
till Södermanlands Idrottsförbunds årsmöte 2010
Årsmötet gav styrelsen i uppgift att utse Ombud och erforderligt antal
suppl. till Södermanlands Idrottsförbunds Årsmöte 2010.

15. Beslut om förslag till Förbundets verksamhetsplan samt
fastställande av årsavgift till förbundet.
Oförändrad årsavgift till förbundet godkändes av Årsmötet.
Budgetförslaget som pressenterades kan komma att revideras när den
nyvalda styrelsen sätter ihop en verksamhetsplan. Detta kommer att
pressenteras på ett kommande medlemsmöte.
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16. Behandling av förslag (motioner) som getts i den ordning som
anges i stadgarnas § 14 samt av styrelsens förslag.
Inga motioner har inkommit.
Håkan informerade om förbundets ambitioner att skapa större
distriktsförbund. Enligt en utredning gjord av Stenungsunds ordförande
finns ett förslag om att Sörmland skall ingå i Region Ost. Den skulle
bestå av Gästrikland, Dalarna, Uppland, Västmanland, Stockholm,
Örebro län och Östergötland. Det finns även ett annat förslag där Region
Ost delas på två regioner där sammansättningen inte är fastställd. Enligt
en preliminär tidplan skulle hela paketet beslutas på Seglardagen 2011.
Vid diskussion om distriktsförbundets framtida inriktning framkom
följande förslag:

* Fokusera på ungdomsverksamhet och utbildning, dessa går att
hantera över ett större geografiskt område, de kölbåtsseglingar som
arrangeras är mest av lokal karaktär och svåra att få ihop i ett
”Sörmländskt” perspektiv.
* Separata info och erfarenhetsutbytes möten inom områdena ungdom,
kölbåt och utbildning för att mer konkret benchmarka mellan klubbarna.
* Sponsra några seglingar per år genom hjälp med trycksaker och
reklam för att lyfta intresset för dessa seglingar

17. Avslutning
Efter avtackning av funktionärer som slutar sina uppdrag, Gerold
Ekström, Jan Hallberg och Tomas Maxe, lämnade Håkan över
ordförandeskapet till Jim som avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

________________________
Tomas Maxe

_____________________
Håkan Alm

Justeras

Justeras

________________________
Ludvig Axling

_____________________
Per Barius
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