
Valnämndens förslag till styrelse för Svenska 606-förbundet 

för budgetåret 2017/2018 

 

Utdrag ur stadgarna: 

Paragraf 19 Sammansättning 
Styrelsen ska bestå av ordförande och minst två (2) ledamöter. 
Ordföranden väljs på ett (1) år. 
Övriga ledamöter väljs på två (2) år, varav hälften väljs udda år och hälften jämna år. 
 

Vid årsmötet kommer mandattiden gå ut för följande personer/roller i styrelsen: 

• Emil Hansen – ordförande 

• Gunnar Alaeus – kassör, vice ordförande 

• Pontus Apelberg – kappsegling. Pontus har begärt att få entledigas från sin post 

under våren då han för tillfället inte är aktiv i klassen. 

 

Följande styrelsemedlemmar har ett år kvar på sin mandatperiod: 

• Michael Persson – sekreterare 

• Björn Gustavsson – teknik & webbansvarig 

 

Valnämnden föreslår följande personer att väljas till styrelsen för Svenska 606-förbundet 

verksamhetsåret 2017/2018. 

Ordförande (väljs på ett år) 

Emil Hansen SWE 208 (omval) 

Ledamöter (väljs på två år) 

Gunnar Alaeus SWE 822 (omval) 

Jonas Jemt SWE 813 (nyval)  

För de som inte känner till Jonas så kommer här en liten presentation: 

Jonas är bördig från Stockholm, men bor sedan 23 år i Helsingborg/Råå. Har seglat sedan unga år, 

startade med jollesegling för att sedan gå över till Express -83 -90. Sedan lite lugnt på seglandet fram 

till -96 då det blev till och från OK Jolle fram till 2017. Lite Express mellan 2005 och 2008. Har seglat 

606 åren mellan 2009-2013 med SWE 271.  Men har kommit till insikt att det är 606 som gäller, och 

är nu tillbaka i klassen med SWE 813 som kommer att göra regattapremiär på SM i Hölick nu i 

augusti. Tidigare styrelseuppdrag inom segling har varit som ordförande i 606 förbundet 2011-2013. 

Skånes Seglarförbund 2005-2013, var av 4 år som ordförande. 



 

Revisor (väljs på ett år) 

Lars Östlund SWE 920 

Revisorssuppleant (väljs på ett år) 

Niklas Litoft 

 

Styrelsen konstituerar sig själva efter utnämning (val av kassör, vice ordförande, etc) 

 

Valnämnden 2017 

Peter Pohl och Aron Svedin 

 

 


