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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, 6 röster 
Segelsällskapet Svearna, 6 röster 
Strängnäs segelsällskap, 5 röster 
Trosa båtklubb, 4 röster 
Östertälje båtklubb, 2 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 Göran Jonsson (NYSS) och Nils-
Åke Nyström (SBS). 
 

7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser; 
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1/9 2013 – 31/8 2014. 
Verksamhetsberättelsen föredrogs och fastställdes. 
 
b) Styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1/9 2013 – 31/8 2014. 
Förvaltningsberättelsen föredrogs och fastställdes. 
 
c) revisorernas berättelse för tiden 1/9 2013 – 31/8 2014. 
Revisionsberättelsen föredrogs av distriktets revisor Göran Jonsson och 
fastställdes av mötet. 
 

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

 
10. Val av: 

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

11. Val av minst en revisor och en personlig suppleant för en tid av 1 år. 
Beslöts att välja Göran Jonsson (NYSS) som distriktsrevisor på ett år. 
Beslöts att välja Per Sandberg till suppleant. 
 

12. Distriktet har under de senaste åren saknat en fungerande valberedning. 
Allvarligheten av detta diskuterades av mötet. Mötet beslöt att hänskjuta till de 
tre största klubbarna i distriktet - Nyköpings segelsällskap, Segelsällskapet 
Svearna samt Södertälje båtsällskap – att utse varsin valberedare. 
  

13. Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Seglardagen 2015. 
Mötet beslöt att hänskjuta ärandet till styrelsen. 
 

14. Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Södermanlands  
Idrottsförbunds årsmöte 2014. 
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. Mötet beslöt att fastställa 
styrelsens förslag.  
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. 
 

17. Ingen information fanns att delge. 
 

18. Övriga frågor. 
 
Håkan Alm föredrog allmän information från Seglarträffen i Jönköping. På 
grund av att Riksidrottsförbundet tilldelar verksamhetsbidrag baserat på antalet 
medlemmar registrerade i IdrottOnline kommer förbundets ekonomi att bli 
mycket ansträngt från och med verksamhetsåret 2016. Till 2015 finns en viss 
ekonomisk buffert. 
 

19. Avslutning 
Mötet förklarades avslutat. 
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Vid protokollet      Ordförande 
 
 
 
________________________   _____________________ 
Tommi Rotonen     Håkan Alm 
 
  
 
 
 
Justeras      Justeras 
 
 
 
________________________   _____________________ 
Göran Jonsson     Nils-Åke Nyström 
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