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Protokoll – ordinarie styrelsemöte 
 

Datum  2010-09-13  
Plats:  I SÄSS klubbhus Båtudden, Strängnäs 
Närvarande: Jim Qvarnström, Tommi Rotonen, Göran Schultz, Håkan Alm 

 
 

1. Mötet öppnades.  

2. Mötet konstaterades vara behörigt utlyst. 

3. Dagordning fastställdes enligt förslag från Jim. 

4. Protokoll från föregående möte konstaterades vara ok. 

5. Som inkomna skrivelser noterades protokoll från Sörmlandsidrotten/SISU samt 
tidning från RF. 

6. Verksamhetsået 2010 avslutades den sista augusti. Göran har gjort klart 
årsbokslutet. Resultatet blev +1 977:39 mot budgeterade -39 200:-. Göran 
kontaktar revisorn så att revision kan ske. 

7. Inga bidragsansökningar har inkommit. 

8. Sanktion beviljad till OXSS för Sörmlandscup 5 samt DM för jolleklasser den 19 
september 2010. 

9. Som kvarstående ungdomsverksamhet under 2010 kommer träningsläger att 
hållas den 18 september samt Sörmlandscup 5 kombinerat med DM den 19 
september. Göran anskaffar priser till Sörmlandscup totalsegrare samt 
representerar SDSF vid prisutdelningen.  

10. Inom kölbåtsverksamheten har ett flertal regattor hållts inom närtid; Arkö runt, 
Askö runt, Kringlan cup, Weldox race, Radön runt, Notstickshällan race, 
Svearnas ordinarie samt Västra Mälarens lagkappsegling. 

11. Sörmlandsmästaren genomförs i år som en sprinttävling med C55’or. SÄSS 
arrangerar och SDSF står för samtliga kostnader för båtar inkl. milersättningar. 
Beslutades att SDSF står för hälften av kostnaden vad eventuella skador upp 
till respektive försäkrings självriskbelopp. 
Beslutades att anmälningsavgiften skall vara 300:-/båt. 
Göran ordnar plaketter. 

12. Preliminärt datum för årsmötet är 17 november. 
Jim bokar Torpa pensionat. 
Efter kontakter med klubbarna i disktriktet har vi fått in ett förslag på 
valberedare, Jim kontaktar honom för vidare dialog.  
En förutsättning för distriktets fortlevnad är att styrelsen måste bestå av minst 
5, helst 6-7 ledamöter. Håkan och Tommi är valda fram till årsmötet 2011, 
medan Evas, Görans och Jims platser är till förfogande.  
Då styrelsen själva ej kan arbeta med att ta fram kandidater ligger ansvaret för 
detta på klubbarna.  
Tommi ansvarar för att skicka ut kallelsen med e-post när detaljerna för mötet 
är klara.  
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Tommi ansvarar för att årsmöteshandlingar skickas ut senast 2 veckor innan 
mötet.  
Konstaterades att sista datum för att inkomma med motioner och skrivelser till 
årsmötet är 27 oktober. 
Jim kollar med SSF om de kan skicka en deltagare. 
Beslutades att budgetförslaget för 2011 skall spegla 2010 års dito. 
Beslutades att Jim tar fram ett förslag för handlingsplan. 
Belsutades att nästa styrelsemöte hålls den 28 oktober hos Håkan i Eskilstuna. 

13. Inga övriga frågor fanns att diskutera. 

14. Ordförande Jim tackar för intresset och förklarar mötet avslutat. 

 
 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
________________________   _____________________ 
Tommi Rotonen     Jim Qvarnström 
  
 


