
 

 

Protokoll – årsmöte Svenska 606 förbundet fredagen de 9 augusti 2013 

1 Årsmötets öppnande 

Jonas Jemt öppnade mötet. 

2 Upprop och upprättande av röstlängd 

Se särskild närvarolista. 

3 Val av justeringsman att jämte ordförande justera årsmötets protokoll 

Niklas Litoft valdes till justeringsman. 

4 Val av två rösträknare 

Per Nihlmark och Thomas Lundberg valdes till rösträknare. 

5 Fråga om mötets behöriga utlysande 

Stämman ansåg att mötet var behörigt utlyst. 

6 Val av ordförande samt sekreterare för mötet 

Till ordförande för mötet valdes Jonas Jemt. Till sekreterare för mötet valdes Hans 

Guste. 

7 Styrelsens verksamhets – och förvaltningsrapport 

Jonas Jemt informerade om verksamhets- och förvaltningsrapporten. 

8 Revisionsberättelse 

Revisorn lade fram revisionsberättelsen. 

9 Ansvarfrihet för styrelsen 

Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

10 Val av ordförande för 1 år 

Mårten Blixt valdes till ordförande för 1 år 

11 Val av ledamöter för två år 



Följande ledamöter valdes in för två år: 

Mattias Heiding 

Staffan Ek 

Pontus Apelberg 

Carina Landström 

Följande ledamöter valdes in 2012 för två år: 

Hans Guste och Rickard Larsson. 

12 Val av en revisor 

Anja Kullberg valdes till revisor på ett år 

13 Val av två ledamöter i valnämnd 

Hans Eckerström och Per Söderberg valdes till ledamöter i valnämnden. 

14 Behandling av motioner 

Inga motioner har inkommit. 

15 Övriga ärenden vilka styrelsen vill lägga fram för årsmötets beslut 

Årsavgiften fastställdes till 350 kr per båt. Stämman uppdrog till styrelsen att ta 

fram en administrativ lösning för detta. 

16 Övriga frågor 

Per Nihlmark framförde ett förslag om genomgående lattor i storseglet för att 

förlänga livslängden. Frågan kan först tas upp på nästa årsmöte. 

Stämman gav styrelsen i uppdrag att göra en översyn över rikscupen. Är det rätt 

seglingar vi har för detta idag? 

Rickard Larsson vann utlottningen av en North-spinnaker. 

17 Mötets avslutande 

Jonas Jemt avslutade mötet 

  

Hans Guste, Sekreterare 

Justeras: 

 

Niklas Litoft  Jonas Jemt, Ordförande 


