
Mötesprotokoll

Projekuuppdrag:

Arsmöte,e/e
Södermanlands
Seglarförbund
Förfatiare:

Tommi Rotonen
Dokument skapat:

2011-12-03

Arsmötesprotokoll

Datum 24Y41-30
Plats: Torpa pensionat, Södertälje

1. Ordföranden i Södermanlands seglarförbund, Håkan Alm, hälsade alla
välkomna och öppnade mötet.
Röstlängden fastställdes till att innefatta följande röstetal:
Mariefreds båtklubb, 5 röster
Strängnäs segelsällskap, 5 röster
Segelsällskapet Svearna, 5 röster

Följande klubbar fanns representerade, dock utan giltig fullmakt:
Nyköpings segelsällskap
Östertälje båtklubb

Fastställande av föredrag ningslista.
Föredragningslistan fastställdes.

Mötets behöriga utlysande.
Mötet fastslogs vara korrekt utlyst.

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

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

Val av två protokollsjusterare och rösträknare.
Tilljusteringsmän tillika rösträknare valdes Lars Sundin ÖgX samt Jan Eklund
öex.

Beh andling av verksam hets- och förvaltn ingsberättelser;
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1/9 2010'3118 2011.
Verksamhetsberättelsen föredrogs och fastställdes.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 't19 2O1O - 3118 2011.
Förvaltni n gsberättelsen föredrogs och fastställdes.

c) revisorernas berättelse for tiden 1/9 2010 - 3118 2011.
Distri ktets revisor Bengt Serrander föredrog revisionsberättelsen.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
Mötet bevi ljade ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
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Val av ordförande i Södermanlands Seglarförbund för en tid av ett (1) år.
Till distriktets ordförande valdes Håkan Alm på en tid av ett år.

Val av:
a) Styrelseledamöter på två år:
Karl-lnge Forslund, NYSS
Björn Larsson, MBK

b) Styrelseledamöter på ett år
Till styrelseledamöter på ett år valdes:
Tommi Rotonen, SÄSS
Lars Sundin, ÖBK

c) Val av regional LYS-ansvarig.
Konstaterades att LYS-arbetsgrupperna har ändrat arbetsform och att tjänsten
ej längre behövs.

d) Val av regional Mätchef på ett år.
Mötet beslöt att hänskjuta ärandet till styrelsen.

Val av minst en revisor och en personlig suppleant för en tid av 1 år.
Beslöts att välja Bengt Serrander som distriktsrevisor på ett år.
Beslöts att välja Fredrik Birgersson som revisorssuppleant på ett år.

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

Val av ombud och erforderligt antal suppl. till Seglardagen2012.
Mötet beslöt att hänskjuta ärandet till styrelsen.

Val av ombud och erforderligt antal suppl. till Södermanlands
ldrottsförbunds årsmöte 201 1 .

Mötet beslöt att hänskjuta ärandet tillstyrelsen.

Beslut om förslag till Förbundets verksamhetsplan samt fastställande av
årsavgift till distriksseglarförbundet.
Styrelsen föredrog budget- och verksamhetsförslag baserat på 2010-2011 års
siffror med skillnad att budgetposten'Särskilt stöd ungdom" sänks till 30000kr.
Beslöts att bifalla förslaget på föreslagen budget.
Beslöts att fastställa distriktets årsavgift till 6kr.

Behandling av förslag (motioner) som getts i den ordning som anges i

stadgarnas § 14 samt av styrelsens fÖrslag.
lnga motioner har inkommit, inga förslag från styrelsen finns.
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17. lnformation om samt diskussion avseende förbundets framtid.
Styrelsen informerade om vad arbetsgrupperna inom SSF och SBU hittills har
presenterat om samgångsplanerna mellan förbunden. Preliminärt kommer ett
informationsmöte att hållas iVästerås vecka 3 eller 4.
Konstaterades att det tidigare beslutade arbetet med att slå ihop lokala DSF ej

är meningsfullt om det ändå skall göras om vid ett samgående med SBU.
Allmän diskussion om för- och nackdelar på klubbnivå.

Avslutning
Ordförande Håkan Alm tackade avgående kassören GÖran Schultz för
insatserna för förbundet.
Mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet Ordförande
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