Protokoll fört vid Svenska 606-förbundets årsmöte i Karlshamn
2010-08-13
Dagordning
§ i. Mötets öppnande.

Förbundets ordförande Mårten Blixt torklarade mötet öppnat.
§ 2. Mötets bchöriga utlysande.

ArsmÖtet förklaradcs vara utlyst i behörig ordning.
§ 3. Faststallalide av röstläiigd

Såsom rÖstlängd godkändes scparat fòrteckning över narvarande medlemmar.
§ 4. Val av

a) Till mötesordförande valdes ordinarie torbundsordtorande, Mårten Blixt.

b) Tillmötessekreterare valdes ordinarie sekreterare, Charlotte Bornudd.

c) Tilljusteringspersoner valdes Pelle Nihlmark och Niklas Litoft.
d) Till rösträknare valdes Simon och Linn Dismo.
§ 6. Faststallalidc av dagordniiig.

Arsmötet tàštställde den med kallelsen bifogade numrerade dagordningen.
§ 7. Graiiskiiiiig av det gångna verksamhctsåi'ct

Verksamlietsberättelsen toredrogs av Mårten Blixt. Styrelsen har under året i huvudsak arbetat med
. kappseglingsfrågor ocli Rikscupen. SM samt med hemsidan. Oct har varit årets fokusoimåden.
A vtal med tillverkaren av båten och agarfòrhållandet rörande lormarna har ai.nu ej upprättats. I dagsläget
inget problem men ett skriftligt avtal bÖr upprättas. Tilverkaren böi:iar dock bli till åren. Förbundet erhållcr

en licensintäkt för varje producerad båt. Går oavkortat til reparation och underhåll av forinaria.
Styrelsen har valt Uppsala Segelsällskap sam 20 i I års SM arrangörer. Uppsala SS har visat stort intresse tor
at! arrangera SM.

Västkusten är som på torslag till kommande års mästerskap.
För 2013 har H.lO fátt ett preliminärt IÖftc.
Antal sammanträden under året har varit rem stycken. \

En ny hemsida har startats upp under året. Wordpress ar ny leverantÖr. Fungerar bra i mivarande form även
am det/ì'amkom at! den gamla bedÖmdes som mer lättöverskådlig. Âterstår en del arbete med att få den nya
i mer koniplett skick.
Mårten Blixt medverkade på seglardagen som representant r¿\r 606-klassen.

Rikscupen utökades under året nied en deltävling, Stenungsund Segelsällskap stod lor arrangemanget
tilsanimans med CB66 och 2,4R. Anmälda 15 st varavl3 kom till start.

Diskussioii bar fÖrts am hur locka ungdomarna ut i 606an. Ä ven om att det råder materialbrist hos vissa
klubbar. Det saknas segel, tàll etc. Vi val' överens om att det ligger gammal men torttàrande väl tungerande
utllstning som skulle kunna skänkas eller lånas ut. Lägger lit en not
is på hemsidan om delta.
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§ 8. Rcvisorcrnas hCl'ättclse

Revisorns revisionsberättelse fòredrogs av förbundets revisor, Anja Kullberg. Revisionsberättelsen
iipprättades aV,revisorn utaii anmärkningar.
Den ekonomiska rapporten toredrogs av förbundets kassör Polly
Malmberg och godkändes. Resiiltatet fòr
året uppgick till en mindre förlust om I 500 kr. BerOl på kostnaden tor framtagna etiketter togs under året
istället fòr (g år. r övrigt har utgifterna bestått av småutgifter tOr årsmötet, webbsidan, en banderoll samt
kontorsmateriel.

§ 9. Änsvarstrihet fôr klubhstyrelscn

ArsmÖtet beviljade klubbstyrelsen ansvarslhhet fòr räkeiiskapsåret.

§. i O. Motioner oeh pmpositioner.

Tekniska konimitténs Pelle Lindell redogjorde tor de motioiier som konimit in. Bestod av tre styckeii samt
en återkoppling till en trån förra året. Två av årets avslogs vid omröstning. Nr 2 antogs. Förslaget skall ej
upptàttas som en ändring av klassregeln utan ses som ett hjälpniedel i samband med iiimätningeii.
FÖregående års motion avslogs också i sam
band med omröstniiig.

1. FÖrändriiig av skotpunkten/skotskenan fOr focken. Istället tOr att hissa och sänka locken. göra
justeringen i sidled istället. Något liknande tOreslogs fg år.
2. Föreslog att en mall skulle tas fram tOr att kiinna mäta båtens!skrovets förligaste punkt vid inmätning.

Underlättar på så sätt inmätningen. Finns mall hos Snipebåtarna på hemsidaii. TK tar på sig ansvaret att
ta fram en malL.

3. Motioiiären efterfrågar ett mått på rodrets vertikala placeriiig. Då rodret endast får finnas på ett ställe i
et! faste är Tekniska K011mitténs motivering att om ett mått iiitOrdes bUr det en ytterligare
komplikation och aspekt at! ta hänsyn till i samband med rodrets montering.
4. FÖregående år inkom en motion om storlekeii på fònstret lock och storsegel. Önskemål om fri storlek.

TK har gjort en mindre utredning och talal med olika segelmakare. De är av upplàttningen att om ett
stÖrre tOnster skall till blir material~t dyrare och blir tOrmodligen hårdare och med sämre hållbarhet.

§ 1 i. Faststallandc av årsavgift för kommande verlisamhetsåi'
Arsavgiften iippgår till 250 kr fòr rorsman och 100 kr tOr respektive gast. Diskussioner lòrdes om att infOra
en avgift fOr båten och ta bort gastavgiften Qch il1tOra en avgift fòr samtUga medlemmar. Förslagen löd
ofÖrändrat eller 200 kr per respektive rorsman och gast samt den tredje seglar gratis. Efter omröstning gick
majoritetens röster till at! länina avgiften otorändrad.
,

§ 12. Valbcrcdningen oeh val av Icdamöter;
a) Klubbordtorande, omval av nuvarande ordtoraiide Mårten Blixt
b) Ledaniöter til klubbstyrelsen jänite suppleaiiter. Onival av sekreterare Charlotte Bornudd,

tävlingsansvarig Mikael Gelin, kassör Polly Malmberg sanit suppleant Olle Larsson. Vidare
. nyval av siippleant Gö(an Thingvall. \
c) Revisor jämte revisorsiippleant. Omval av Anja Kullberg som revisor samt Stig Langner som

revisorssuppleant
d) Ombiid ti Ii regionrådet:

GÖran Ekdahl (Ost). Göran LÖhman (Norcl), Staflàii Ek (Syd) och Hasse Hansen (Väst)
e) Valberedningen: omval av Jonas Annell, iiyval av Pelle Nihlmark och Anders Edblad.
t) Tekiiiska Kommittén: omval av Pelle Lindell, Anders Hjelmblad och Tom Borenius, FIN.
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§ 13. Övriga arcnden

Förslag att be A lands, Ass att alltid lägga tìnska mästerskapen i Marieliamn under den sedvanliga
Mariehamnsre,gattan

SM 2012, förslag västkusten, vilket röstades igenom på mÖtet. En medlem inkom med ett törslag att det i
Glillmarsstrand tinns ett hotell som skulle vara intressant att hyra tor samtliga deltagare och lägga båtarna
utanför och segla där. Skall undersÖkas ytterligare.

Förslag från styrelsen om att uppmana Mariehamn och Ass atl sÖka Nordiska Mästerskapen mottogs
positivt trån årsmötet. Mårten tar upp frågan med ÂSS.
Rikscupen intor 201 i diskuterades. Gävle, Stockholm och LidkÖping bedömdes som bra tävlingsplatser.
Förslag om att ev lägga en i Karlshanin, torutsättningarna är dock att det skall tinnas ett antallokala båtar
som är aktiva. lJppmaning att kontakta styrelsen om IOrslag snarast. Beslut niåste tas fòre noveniber 20 I O.

Tidpuni.t för nästa årsmötc.
Arsmöte iiästa år samma tidpiinkt, SMveckan i lJppsala.
§ 14. Mötcts avslutandc

Då inga tler äreiiden tanns att behandla torklarade ordtòranden årsniötet avslutat.

Vid protokollet:

Charlotte Bornudd..Sekreterare
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Pelle Nihlmark. .Iusteringsman

Niklas Litoft. Justeringsman

