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Mötesprotokoll – Extra årsmöte 

 
Datum  2011-03-15  
Plats:  Munktellarenan, Eskilstuna 
 

 
1. Interimsordföranden för Södermanlands seglarförbund, Håkan Alm, hälsade 

alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
Röstlängden fastställdes till att innefatta följande röstetal: 
Mariefreds båtklubb, 5 röster 
Nyköpings segelsällskap, 5 röster 
Strängnäs segelsällskap, 5 röster 
Segelsällskapet svearna, 5 röster 
Torshälla segelsällskap, 4 röster 

2. Fastställande av föredragningslista. 
Beslutades att lägga punkt 10 före punkt 7.  
 

3. Mötets behöriga utlysande. 
Mötet fastslogs vara korrekt utlyst. 
 

4. Val av ordförande för mötet. 
Till ordförande för mötet valdes Håkan Alm 
 

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 Håkan Wallin TSS samt Hans-Olov 
Svensson SSSV. 
 

10. Dagsläget för förbundet summerades. Interimsstyrelsen har gått ut med en 
enkät till samtliga medlemsklubbar, resultatet föredrogs för mötet.  
 
Interimsstyrelsen föreslår att verksamheten i distriktet fortsätter under resten av 
verksamhetsåret 2011, vilket avslutas 110831. I uppdraget för året skall ingå 
att söka samgående med andra distrikt i regionen samt förbereda för ett sådant 
samgående inför verksamhetsåret 2012. 
Beslutades att bifalla styrelsens förslag. 
 

7. Till ordförande valdes Håkan Alm, SSSV. 
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8. a: 
Till styrelseledamoter valdes följande personer: 
Tommi Rotonen, SÄSS, sekreterare 
Göran Schultz, NYSS, kassör 
Karl-Inge Forslund, NYSS, ordinarie ledamot 
 
Göran påpekar att han gärna administrerar ekonomin under verksamhetsåret 
men har utöver detta dåliga möjligheter till att engagera sig i styrelsearbetet. 
 
b: 
Till regional mätchef valdes Lars-Göran Birgersson 
 

9. Inga kandidater till valberedning fanns varvid val ej kunde göras. 
 

11. Beslutades att följa den av styrelsen utskickade förslag på  
verksamhetsplan för 2011. 
Beslutades att utöka budgetposten för särskilt stöd ungdom till cirka 60000:-. 

 
12. a: 

Fråga har inkommit från om bidrag till domarutbildning. Beslutades att sådant 
kan endast beviljas direkt till klubb inom distriktet, ej enskilda funktionärer. 

 
 b: 
 Niklas Qvarnström kommer att fortsätta som ansvarig för distriktets hemsida. 
 
13. Mötet avslutades, ordförande Håkan tackar för visat intresse. 

 
 
 
 
Vid protokollet      Ordförande 
 
 
 
________________________   _____________________ 
Tommi Rotonen     Håkan Alm 
 
  
 
 
 
Justeras      Justeras 
 
 
 
________________________   _____________________ 
Håkan Wallin      Hans-Olov Svensson 
  


