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Dagordning

§ 1. Mötets öppnande.

Förbundets ordfòrande Mårten Blixt fòrklarade mötet öppnat.

§ 2. Mötets behöriga utlysande.

Ârsmötet fòrklarades vara utlyst i behörig ordning.

§ 3. Fastställande av röstlängd

Såsom röstlängd godkändes separat fòrteckning över närvarande medlemmar.
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§ 4. Val av

a) Till mötesordfòrande valdes ordinarie fòrbundsordfòrande, Mårten Blixt.

b) Till mötessekreterare valdes ordinarie sekreterare, Charlotte Bornudd.

c) Tiljusteringspersoner valdes Jonas Annell och Anja Kullberg

d) Til rösträknare valdes Niklas Lidtoft och Johan Frank

§ 6. Fastställande av dagordning.

Ârsmötet fastställde den med kallelsen bifogade numrerade dagordningen.

\ § 7. Granskning av det gångna verksamhetsåret

Verksamhetsberättelsen fòredrogs av Mårten Blixt. Styrelsen har under året i huvudsak arbetat med
Rikscupen, SM samt med hemsidan. Det har varit årets fokusområden.

i .J A vtal med tilverkaren av båten och ägarfòrhållandet rörande formarna har upprättats. Kontakt med
tillverkaren fòr underskrift återstår ännu. Skall ske inom kort.

Polly Malmberg har deltagit på den stora Seglardagen i Göteborg. Den stora frågan som var årets
fokusområde var huruvida klubbarna arbetar aktivt fòr segling som sport betraktat. Många klubbar har svårt
med tilväxten och få satsar på att få fier til tävlingsbanorna. Effekten blir att tilväxten är fòr svag. Ett
inlägg under mötet konstaterade dock att det inte på lång tid har varit stor uppslutning på tävlingsbanan som
under året. Svenska seglarfòrbundet har arbetat mycket med att finna de rätta båttyperna och tävlingsform
fòr att kunna hålIa kvar ungdomarna i sporten och få dem fortsätta, både med tävlingssegling och på
hobbynivå.

Rikscupen har utökats med en omgång under året. Målsättingen var att fånga upp västkustseglarna, ge dem
en möjlighet att tävla utan att behöva resa långt. Uppslutningen var dock dålig, framfòr allt av västkustbåtar
men de som var där konstaterade att det var fina seglingar som arrangerades av Kullaviks Segelsällskap.
Planen är att fortsätta under nästa år med en Rikscupsegling på västkusten fòrutom SM som kommer gå i
Marstrand.



Mikael Gelin, kappseglingsansvarig, har ordnat med sponsorer fòr året. Nya fòr 201 1 är OneDesign och
Blekinge båtkapell. I Lidköping kommer ett båtkapell lottas ut och i sedvanlig ordning kommer även ett
krysställ utlottas ifrån Hamel Sails. Ej klart med vilket pris som kommer från OneDesign.

Styrelsen har valt Marstrand Segelsällskap som 2012 års SM arrangörer. Marstrand har visat stort intresse
fòr att arrangera SM. Mikael Gelin och Pelle Lindell har varit nere och diskuterat fòrutsättningarna fòr
arrangemanget med klubben.

Antal sammanträden under året har varit fern stycken.

Diskussion har fòrts om hur locka ungdomarna ut i 606an. Vi har fått uppgifter om att det råder materialbrist
hos vissa klubbar. Det saknas segel, fall och övriga reservdelar. Vår uppfatting är att det ligger gammal
men fortfarande väl fungerande utrustning som skulle kunna skänkas eller lånas ut. Charlotte lägger ut en
notis på hemsidan om detta.

§ 8. Revisorernas berättelse

) Revisorns revisionsberättelse fòredrogs av fòrbundets revisor Anja Kullberg. Revisionsberättelsen
upprättades av revisorn utan anmärkningar.

Den ekonomiska rapporten fòredrogs av fòrbundets kassör Polly Malmberg och godkändes. Resultatet fòr
året uppgick til en vinst om drygt 16 000 kr.

Ett utskick har gjorts under året med hjälp av Postens ombud. Via en excelfi med adresser samt ett brev.
Gick ut til ca 200 medlemmar. Ett uppskattat inslag! Kommer att ske nästa år igen.
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§ 9. Ansvarsfrihet f"r klubbstyrelsen

Ârsmötet beviljade klubbstyrelsen ansvarsfrihet fòr räkenskapsåret.

§ 10. Motioner och propositioner

Endast en motion hade kommit in. Var från tekniska kommitten som behandlat fòrslag påjusterade
klassregler som diskuterats tidigare år. För utfall och beskrivning av de nya lydelserna se bilaga 1.
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§ 11. Fastställande av årsavgift f"r kommande verksamhetsår

Ârsavgiften uppgår til 250 kr fòr rorsman och 100 kr fòr respektive gast. Majoritetens röster var att lämna
avgiften ofòrändrad.

l ) § 12. Valberedningen och val av ledamöter;

a) Jonas Jemt, Johnny Bilström och Carina Landström är valberedningens fòrslag till nya
ledamöter.

b) Charlotte Bomudd kvarstår som styrelseledamot.

c) Klubbordfòrande väljs av nya styrelsen.

d) Revisor jämte revisorsuppleant. Omval av Anja Kullberg som revisor och Polly Malmberg som
revisorssuppleant

e) Ombud till regionrådet:

Mårten Blixt (Ost), nyval, Göran Löhman (Nord), Staffan Ek (Syd) och Hasse Hansen (Väst)

f) Valberedningen: om 
val av Jonas Annell och nyval av Mårten Blixt.

g) Tekniska Kommittén: omval av Pelle Lindell, Anders Hjelmblad och Tom Borenius, FIN
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§ 13. Övriga ärenden

Förslag om en uppdatering och mindre justering av fòrbundets stadgar. Mårten gjorde en dragning av
fòrändringarna i fòrslaget i de nya stadgarna. Stadgarna skall passera ett årsmöte och ett extra årsmöte innan
fòrändringarna kan träda ikraft. Förslag på nya ändringarna läggs ut på hemsidan. Det är fritt fòr
medlemmarna att inkomma med fòrslag på yterligare fòrändringar eller justeringar av stadgarna innan nästa
årsmöte. Förslag på nyrt årsmöte är Lidköping 1-2 oktober vilka också står som arrangörer fòr
Rikscupfinalen och avslut på säsongen.

Beslutades att ändra räkenskapsåret en månad, nya tidsramen blir 30 maj - 1 juni. Anledningen är att det är
svårt art hinna få ihop bokslutet och revision til SM då bokslutet skall presenteras. Räkenskapsåret har
under tidigare år ej fòljt stadgarna varfòr perioden även kommer att justeras i stadgarna.

Förslag kom art det kanske skulle vara lämpligt att ha en syd och en nord cup i Rikscupen. För att kunna
locka fier deltagare samt att Sydsverige skall få kortare resväg, med final i Lidköping. Den allmänna
uppfartningen är dock art det i dagsläget inte finns tilräckligt underlag med intresserade seglare fòr att
fòrändra Rikscupens nuvarande form til en syd- och nordcup.

Det viktigaste vi enades om var att värna om de klubbar som har en fiotta och har en klubb som är
intresserade av att anordna tävlingar och har aktiva i klubben.

Beslutades att ge nya styrelsen i uppdrag om att se över att ordna en träningsc\inic hos en klubb, gärna på
SM vatten.
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Tidpunkt f"r nästa årsmöte.

Ârsmöte nästa år vid samma tidpunkt, SM-veckan i Marstrand.

§ 14. Mötets avslutande

Då inga fier ärenden fanns att behandla fòrklarade ordfòranden årsmötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:
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Mårten Blixt, Ordfòrande

Jonas Annell, Justerare
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