
Protokoll fört vid M-båtsförbundets årsmöte 2001-11-24 

 

§ 1 Mötet ansågs vara behörigt utlyst. 
 
§ 2 Årsmötet valde Per Hansson till ordförande vid mötet och Kristina Lundevall till 

sekreterare för mötet. 
 
§ 3 Tord Bergman och Linus Höök valdes till justeringsmän, att jämte ordförande justera 

mötets protokoll, tillika rösträknare. 
 
§ 4 Dagordningen godkändes. 
 
§ 5 Röstlängden fastställdes genom att de fullmakter som fanns samlades in och de 

närvarande skrev på en närvarolista. 
 
§ 6 Verksamhetsberättelsen lästes upp av Kristina Lundevall och godkändes. 
 
§ 7 Kassarapporten lästes upp av Erik Persson. Det fanns att betalningarna mellan 

klubbarna skulle behöva ses över. 
 
§ 8 Revisionsberättelsen lästes upp av S-H Lundevall 
 
§ 9 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§ 10 Det beslutades att medlemsavgiften skulle vara oförändrad. Styrelsen fick i uppdrag 

att se över den inför nästa år. 
 
§ 11 Styrelserepresentanter till omval var Per Hansson, Peter Lundqvist och Björn 

Johanson. Alla valde att sitta kvar. Per Bergman valdes in i styrelsen och övertog 
därmed Arnold Jeppsons plats. Anna Höök valdes till tidningsledamot för det 
kommande året. 

 
 Till representanter i TK valdes följande: S-H Lundevall (sammankallande), Jan 

Söderberg, Erik Persson, Joakim Rodebäck, Johnny Rudolf 
        
§ 12 Styrelsens framlagda ärende handlade om de reklamregler som Svenska Seglar 

Förbundet antagit. Det diskuterades fram och tillbaka om det var något som vi ville ha. 
Då datumet för att kunna avsäga sig rätten till reklam hade gått förbi ansågs det att vi 
skulle vänta och se hur det utföll. 

 
§ 13a Information från TK: Det bestämdes att originalritningarna och originalmätbreven 

skall lämnas över till Sjöhistoriska Museet. Det bestämdes även att regler och ritningar 
borde finnas tillgängliga på en hemsida. 

 
§ 13b Motion del 1 avslogs liksom del 2. 
 
§ 14 Peppe berättade lite om det kommande SM:et på Broken. I samband med detta 

uppkom en diskussion om när SM bör ligga rent tidsmässigt. Det fanns att det ej borde 
krocka med andra mästerskap.  

 



§ 15 Övriga frågor: 
 Aluminiummastkommittén rapporterade hur långt de kommit. Det fanns en profil som 

skulle kunna passa bra till M30:an, men däremot ingen som var riktigt bra till M22:an. 
Det fanns inga riktigt konkreta förslag som skulle kunna leda fram till en motion. 
Däremot diskuterades frågan livligt av årsmötet. 

 
 Det diskuterades även nybyggnation av plastbåtar. Det beslutades att en kommitté 

skulle tillsättas bestående av Bo Stenström, Mats Falle och G.K Hellström. Det ska bli 
intressant att se vad de kommer fram till. 

  
 Det tillsattes även en mässkommitté till vilken eskadrarna ska ta fram två namn var 

som sedan ska bli ansvariga för årets mässa.  
 
§ 16 Prisutdelningen skedde under pompa och ståt. 
 
§ 17 Mötet avslutades. 
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