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1.

Ordföranden i Södermanlands seglarförbund, Jim Qvarnström hälsade alla
välkomna och öppnade mötet.
Röstlängden fastställdes till att innefatta följande röstetal:
Mariefreds båtklubb, 5 röster
Nyköpings segelsällskap, 5 röster
Strängnäs segelsällskap, 5 röster
Södertälje båtsällskap, 7 röster

2.

Fastställande av föredragningslista.
Föredragningslistan fastställdes.

3.

Mötets behöriga utlysande.
Mötet fastslogs vara korrekt utlyst.

4.

Val av ordförande för mötet.
Till ordförande för mötet valdes Jim Qvarnström.

5.

Val av sekreterare för mötet.
Till sekreterare för mötet valdes Tommi Rotonen.

6.

Val av två protokollsjusterare och rösträknare.
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Ludvig Axling, SÄSS samt Johnny
Rickman SBS.

7.

Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser;
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1/9 2009 – 31/8 2010.
Verksamhetsberättelsen föredrogs och fastställdes.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1/9 2009 – 31/8 2010.
Förvaltningsberättelsen föredrogs och fastställdes.
c) revisorernas berättelse för tiden 1/9 2009 – 31/8 2010.
Distriktets revisor Bengt Serrander föredrog revisionsberättelsen.

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.
Ordförande Jim Qvarnström förklarade att ingen kandidat till ordförandeposten
finns då distriktet saknar valberedning.
Mötet beslöt att lämna ordförandeposten vakant.
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10.

Allmän diskussion om bristande intresse hos medlemsklubbarna om att bidra
till distriktets verksamhet. SBS påpekade att information ej alltid når berörda
funktionärer hos medlemsklubbarna.
Val av:
a) Styrelseledamöter på ett år
Inga kandidater till de tre lediga styrelseposterna fanns.
Mötet beslöt att lämna platserna vakanta.
d) Val av regional Mätchef på ett år.
Förslag fanns på Lars-Göran Birgersson. Då valberedning saknas har han ej
tillfrågats och kan ej väljas. Mötet beslöt att lämna platsen vakant.

11.

Val av minst en revisor och en personlig suppleant för en tid av 1 år.
Bengt Serrander erbjöd sig att ställa upp som revisor.
Beslöts att välja Bengt Serrander som distriktsrevisor på ett år.

12.

Val av ordförande samt två (2) ledamöter till valberedningen på 1 år.
Inga kandidater fanns.
Mötet beslöt att lämna platserna vakanta.

13.

Val av ombud och erforderligt antal suppl. till Seglardagen 2011.
Mötet beslöts att delegera frågan till distriksstyrelsen.

14.

Val av ombud och erforderligt antal suppl. till Södermanlands
Idrottsförbunds Årsmöte 2011.
Mötet beslöts att delegera frågan till distriksstyrelsen.

15.

Beslut om förslag till Förbundets verksamhetsplan samt fastställande av
årsavgift till distriksseglarförbundet.
Beslöts att anta den avgående styrelsens förslag till versamhetsplan som en
riktlinje.
Beslöts att fastställa distriktets årsavgift till 6kr.

16.

Behandling av förslag (motioner) som getts i den ordning som anges i
stadgarnas § 14 samt av styrelsens förslag.
Inga motioner har inkommit, inga förslag från styrelsen finns.

17.

Information om eventuellt framtida samarbete mellan SBU och SSF.
Information från arbetsgrupp utsedd av seglardagen för att utvärdera
förutsättningarna för ett eventuellt samgående mellan SSF och SBU.
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18.

Övriga frågor.
Då distriktet ej kan arbeta utan en fulltalig styrelse diskuterades olika
alternativa lösningar.
Beslöts att tillsätta en interimstyrelse med följande uppdrag:
- gå ut till klubbarna med ytterligare uppmaning om att inkomma med
kandidater till ordförandepost samt styrelseledamöter
- påbörja avvecklingen av distriktet om förslag på tillräckligt antal kandidater ej
inkommer
- fastslå datum för Extra DSF-möte enligt stadgarnas 15§ med agenda enligt
någon av ovanstående punkter. Mötet skall hållas senast den 15 mars 2011.
Till interimstyrelsen valdes Göran Schultz (NYSS), Håkan Alm (SSSV) och
Tommi Rotonen (SÄSS). Beslöts att styrelsen konstituerar sig själv.

Beslöts att Håkan Alm representerar distriktet på distrikskonferansen
den 20-21 november.

19.

Avslutning
Avgående ordförande Jim Qvarnström avrundade med en kort personlig
resumé över det gångna verksamhetsåret samt förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

________________________
Tommi Rotonen

_____________________
Jim Qvarnström

Justeras

Justeras

________________________
Ludvig Axling

_____________________
Johnny Rickman
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