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1. Ordföranden i Södermanlands seglarförbund, Håkan Alm, hälsade alla 
välkomna och öppnade mötet.  
Röstlängden fastställdes till att innefatta följande röstetal: 
Nyköpings segelsällskap, 5 röster 
Strängnäs segelsällskap, 5 röster 
Torshälla segelsällskap, 4 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 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 Ludvig Axling och Mattias 
Cederholm, SÄSS. 
 

7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser; 
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1/9 2011 – 31/8 2012. 
Verksamhetsberättelsen föredrogs och fastställdes. 
 
b) Styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1/9 2011 – 31/8 2012. 
Förvaltningsberättelsen föredrogs och fastställdes. 
 
c) revisorernas berättelse för tiden 1/9 2011 – 31/8 2012. 
Distriktets revisor Bengt Serrander hade anmält förhinder. 
Revisionsberättelsen föredrogs och fastställdes. 
 

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. 
Till distriktets ordförande valdes Håkan Alm på en tid av ett år. 
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10. Val av: 

a) Styrelseledamöter på två år: 
Tommi Rotonen, SÄSS 
Stefan Maxe, TSS 
 

11. 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. 
 

12. Val av ordförande samt två (2) ledamöter till valberedningen på 1 år. 
Anders Lindberg, TSS 
Inga ytterligare kandidater fanns. 

 
13. Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Seglardagen 2013. 

Mötet beslöt att hänskjuta ärandet till styrelsen. 
 

14. Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Södermanlands  
Idrottsförbunds årsmöte 2012. 
Mötet beslöt att hänskjuta ärandet till styrelsen. 
 

15. Beslut om förslag till Förbundets verksamhetsplan samt fastställande av  
årsavgift till distriksseglarförbundet. 
Styrelsen föredrog budget- och verksamhetsförslag. Förslagen bifölls med 
direktiv till styrelsen under verksamhetsåret fördela 60 000kr till 
seglingsutvecklande aktiviteter. 
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. 
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17. Information om eventuellt framtida samarbete mellan SBU och SSF. 
Mötet informerades om nuvarande läge. En enkät har under dagarna skickats 
ut till alla distrikt och klubbar. SSF arrangerar träffen 17/11. SBU håller extra 
båtriksdag den 25/11. 
Vi tror att en eventuell sammanslagning tidigast kan genömföras till 
verksamhetsåret 2013-2014. 

 
18. Övriga frågor. 

OXSS firar 50 år 2012. 
 

19. Avslutning 
Mötet förklarades avslutat. 

 
 
 
 
 
Vid protokollet      Ordförande 
 
 
 
________________________   _____________________ 
Tommi Rotonen     Håkan Alm 
 
  
 
 
 
Justeras      Justeras 
 
 
 
________________________   _____________________ 
Ludvig Axling      Mattias Cederholm 
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