Protokoll fört vid Svenska 606-förbundets årsmöte på Marstrand

Marstrand den 10 augusti 2012
Plats: MSS Klubbhus
Tid: 19:00

Dagordning vid årsmötet
§ 1.

Mötets öppnande.

Förbundets ordförande Jonas Jemt förklarade mötet öppnat.

§ 2.

Mötets behöriga utlysande.

Årsmötet förklarades vara utlyst i behörig ordning.

§ 3.

Fastställande av röstlängd

Såsom röstlängd godkändes separat förteckning över närvarande medlemmar.

§ 4.

Val av
a) Till mötesordförande valdes ordinarie förbundsordförande, Jonas Jemt.
b) Till mötessekreterare valdes ordinarie sekreterare, Charlotte Bornudd.
c) Till justeringspersoner valdes Jonas Jemt och Carina Landström
d) Till rösträknare valdes Niklas Lidtoft och Simon Dismo

§ 5.

Fastställande av dagordning.

Årsmötet fastställde den med kallelsen bifogade numrerade dagordningen.

§ 6.

Granskning av det gångna verksamhetsåret

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Jonas Jemt. Styrelsen har under året i huvudsak arbetat med
kappseglingskalendern, sponsorer och SM.
Som SM arrangör 2013 valdes Råå/Helsingborg
606-förbundet har haft 5 styrelsemöten under året. Arbetet med sponsorer har fortgått. Vi har fått ett
nytt sponsoravtal med North Sails, One Design Center och Blekinge Båtkapell. Samtliga gäller under 2012
med möjlighet till förlängning under 2013.
Förbundet har varit representerat på Seglardagen (SSF årsmöte).
Arbetet med att finna en sponsor som vill gå in och ta kostnaden för ett tracking system under SM har vi
inte har lyckats med. Med det jobbas vidare med detta.
Det har varit en artikel i tidningen Segling med rapport från SM, samt en artikel i tidningen Segling om
606:an
Vi har sett under året att deltagarantalet på Rikscup seglingarna har minskat, vilket är olyckligt. Vi har
under tre år försök med att locka med en segling på västkusten på tidig vår, med ett ganska skralt resultat.
Glädjande så har S606K verksamhet ökat lavinartat, med många nya båtar som seglar mycket aktivt i
Stockholm.
Klassregeln har blivit uppdaterad 2012.
Nya stadgar har blivit antagna på extra årsmötet i Lidköping under oktober 2011.

§ 7.

Revisorernas berättelse

Revisorns revisionsberättelse föredrogs av förbundets revisor Anja Kullberg. Revisionsberättelsen
upprättades av revisorn utan anmärkningar.
Den ekonomiska rapporten föredrogs av förbundets ordförande Jonas Jemt och godkändes av årsmötet.

§ 8.

Ansvarsfrihet för klubbstyrelsen

Årsmötet beviljade klubbstyrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 9.

Motioner och propositioner

Inga motioner hade kommit in i tid. En under helgen behandlades under övriga frågor.

§ 10. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår
Diskussion om huruvida avgiften per båt skall betalas av båtägaren eller ägare/gast.
Beslut om att avgiften skall ligga kvar på 250 kr för ägare/rorsman och 100 kr gast. Däremot fritt fram till
styrelsen att besluta om hur inbetalningen skall ske.

§ 11. Valberedningen och val av ledamöter;
a)

Rikard Larsson och Hans Guste var valberedningens förslag till nya ledamöter och valdes in av
årsmötet. Hans Guste som kandidat till tävlingsledare och Rikard Larsson som sekreterare.

b) Carina Landström och Jonas Jemt kvarstår som styrelseledamot.
c)

Klubbordförande väljs av nya styrelsen.

d) Revisor, omval av Anja Kullberg som revisor ytterligare ett år.
e)

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

f)

Valberedningen: omval av Jonas Annell och Mårten Blixt.

g)

Tekniska Kommittén: omval av Pelle Lindell, Anders Hjelmblad och Tom Borenius, FIN

§ 12. Övriga ärenden
Fråga som kommit upp var om en Velocitec eller liknande skulle komma att få användas som hjälpmedel
under pågående race. Årsmötet diskuterade och beslutade att inga ytterligare tekniska hjälpmedel skall få
användas under tävling. Målet är att behålla enkelheten och att få en så renodlad båt som möjligt utan
tekniska hjälpmedel.
Diskussion även om förtydligande om fockskotningens placering. Svaret som kommitéen lämnade var att
klassreglen skall uppdateras i sin nuvarande form. Ingen förändring av innebörden i dess nuvarande form.
Diskussion om rikscupen och placering av tävlingsplatserna. Fokus på huruvida vi skall dra in på
vårseglingen i rikscupen på västkusten och försöka finna ett alternativ till västkusten. Eventuellt arrangera
en tävling i Stockholmsområdet till under året.
Diskussion fördes även om SM i Råå, vikten av att få igång danskarna samt övriga klubbar från ostkusten
samt om SM 2014 som bör läggas i Stockholm.

§ 13. Mötets avslutande
Årsmötet avslutades med en uttlottning av en spinnacker från North Sails. Halva kostnaden sponsrad av
North Sails halva kostnaden av 606-förbundet. Lotten drogs av ordföranden och vinnare blev SWE 109.
Då inga fler ärenden fanns att behandla förklarade ordföranden årsmötet avslutat.

Vid protokollet:

………………………………
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Justeras:
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Carina Landström, Justeringsman

