
Årsmötesprotokoll 25/11 – 2000 
 
§1 Årsmötet förklarade mötet behörigt utlyst. 
 
§2 Årsmötet valde Per Hansson och Kristina Lundevall till ordförande respektive 

sekreterare för mötet. (Sittande) 
 
§3 Niklas Hallberg och Jan Söderberg valdes till justeringsmän, att jämte ordförande 

justera mötets protokoll, samt att under mötet fungera som rösträknare. 
 
§4 Verksamhetsberättelsen lästes av Kristina Lundevall och godkändes med vissa tillägg. 
 
§5 Kassarapporten lästes upp av kassör Yngve Skog. 
 
§6 Revisionsberättelsen lästes upp av Sven-Håkan Lundevall. 
 
§7 Styrelsen blev av årsmötet beviljade ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
§8 Årsmötet beslutade att inte ändra några avgifter. 
 
§9 Val av representanter till styrelsen: 
  Ordförande Per Hansson

1
. 

  Kristina Lundevall blev omvald till sekreterare. 
  Arnold Jeppsson blev likaledes omvald till tidningsledamot. 
  Vald till ny kassör blev Erik Persson2. 
 Ordförande och kassör tecknar M-båtsförbundet var för sig. 
 
 Val av representanter till TK: 
  S-H Lundevall  (sammankallande)  
  Joakim Rodebäck Viktor Endersz 
  Jan Söderberg   Johnny Rudolf 
  
 Till valnämd valdes: 
  Per Hansson (sammankallande) 
  Andreas Tedbrant 
  Kjell Gustavsson 
  Tord Bergman 
 
 Till revisorer valdes: 
  S-H Lundevall 
  Hans Rindegård 
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§10 Styrelsen fick av årsmötet i uppdrag att dra samman en kommitté kring båtmässan. De 
skulle sedan ansvara för eventuella utgifter och dessutom se till att det finns folk som 
på mässan under dagarna. 

 
 Västeråsarna fick i uppdrag att fixa i ordning båten och dessutom ansvara för de 

tillhörande arrangemangen. 
 
§11 Fullmakter: 3 st 
 Närvarande: 28 st 
 
 Vad gäller trämaster kommer Thomas Larsson kanske börja bygga om 2 år. Dessutom 

finns det en som heter Nystedt som tydligen bygger trämaster. 
 
 Alla andra motioner finns redovisade i bilaga. 
 
§12 Information från TK: Samtliga mätningsmän måste förnya sina licenser. Kallelse 

kommer att gå ut till de berörda. 
 
§13 Bosse Stenström höll en kort presentation om det kommande SM:et  i Västerås. 
 
§14 För att få fram konkreta förslag på aluminiummaster sattes det samman en kommitté 

som ansvarar för detta. Kommittén kommer till en början att bestå av Joakim 
Rodebäck, Mats Falle och Magnus Wegrell. 

 
 Bengt Sandberg kommer att ansvara för M30-eskaderns hemsida liksom M-båts-

förbundets hemsida. 
 
§15 Prisutdelningen genomfördes. Var är M22-klubbens pris från M-båtsförbundet? 
 
§16 Mötet avslutades. 
 
 
Stockholm den 11 februari 2001 
 
 
 
 
Kristina Lundevall    Per Hansson 
Sekreterare     Ordförande 
 
 
 
 
 
 
Niklas Hallberg    Jan Söderberg 
Justeringsman     Justeringsman 


