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Protokoll – styrelsemöte 
 

Datum  2012-09-20 
Plats:  Nyköping Segelsällskaps båtklubbs klubbhus ”Jollen” 
Närvarande: Tommi Rotonen, Håkan Alm, Karl-Inge Forslund, Björn Larsson 
 
 
 
 

 
 

1. Mötet öppnades av Håkan.  

2. Den föreslagna dagordningen godkändes. 

3. Genomgång av föregående protokoll, ok. 

4. Behandling av inkomna skrivelser.  
Fiskeboda båtklubb har beviljats utträde ur SSF. 
Håkan har fått in röstlängd till årsmötet, flertal klubbar saknar röstetal p.g.a. 
obetalda avgifter eller utebliven rapportering. 
Informationsmöten angående samgåendet mellan SSF-SBU hålls 1/10 i 
Stockholm och 8/10 i Västerås. Tommi åker på mötet i Stockholm, Håkan 
deltar ev. på mötet i Västerås. 

5. Karl-Inge redovisade resultatet för verksamhetsåret 2011-2012. Ok. 
Verksamhetsbidrag från Sörmlandsidrotten saknas.  

6. Ungdomsverksamheten har fungerat bra under verksamhetsåret. Ett stort antal 
seglare från både distriktet och närliggande regioner har deltagit i de aktiviteter 
som har arrangerats. Osäkert hur sailcoach-verksamheten kommer att se ut 
under 2012-2013. Mattias Gustafsson har för avsikt att anordna en träff för alla 
aktiva ungdomsklubbar. 

7. Förbundets utveckling diskuterades. Väldigt lite information har kommit från 
riksorganisationerna under sommaren. Vi avvaktar information från 
informationsmötena under kommande veckor. 

8. Distriktet representeras på årets seglardag av Håkan (rösträtt) och Tommi. 
Möteshandlingarna studerades, inga motioner som påverkar distriktets 
verksamhet finns.  

9. Årsmöte SDSF. Tommi kollar och bokar Torpa pensionat 15/11, 19:00 inkl. 
mat. Tommi skickar inbjudan till klubbar så snart lokalen är bekräftad. Tommi 
tar fram handlingar till årsmötet samt förslag på verksamhetsplan. Håkan 
författar årsberättelse. Karl-inge kontaktar revisorn. 
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10. Inga övriga frågor fanns. 

11. Beslutades att inte sätta något nytt datum för styrelsemöte innan årsmötet. Vid 
behov kan dock möte kallas ihop. Löpande frågor via e-post eller telefon. 

12. Mötet avslutades. Styrelsen tackar NYSS för lån av klubbhuset samt Karl-Inge 
för fikat. 

 

 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
________________________   _____________________ 
Tommi Rotonen     Håkan Alm 
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