
Protokoll fört vid M-båtsförbundets årsmöte 2002-11-24 

 

§ 1 Mötet öppnat. 
 
§ 2 Mötet ansågs vara behörigt utlyst med viss reservation, då kallelsen kommit ut för 

sent. 
 
§ 3 Årsmötet valde Per Hansson till ordförande vid mötet. 
 
§ 4 Kristina Lundevall valdes till sekreterare för mötet. 
 
§ 5 Björn Johansson och Johan Thuresson valdes till justeringsmän, att jämte ordförande 

justera mötets protokoll, tillika rösträknare. 
 
§ 6 Dagordningen godkändes. 
 
§ 7 Röstlängden fastställdes genom att en närvarolista skrevs på av samtliga närvarande. 

Det fanns 26 närvarande medlemmar på mötet. Inga fullmakter 
 
§ 8 Verksamhetsberättelsen lästes upp av Kristina Lundevall och godkändes. 
 
§ 9 Kassarapporten lästes upp av Erik Persson och godkändes. 
 
§ 10 Revisionsberättelsen lästes upp av Sven-Håkan Lundevall 
 
§ 11 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§ 12 Trots att budgeten var väldigt knapp (+80 kr) beslutades det att medlemsavgiften 

skulle vara oförändrad. Styrelsen fick dock i uppdrag att se över den i samband med 
att en verksamhetsplan för M-båtsförbundet upprättas. Resultatet skall presenteras i 
vårnumret av medlemstidningen. 

 Kjell Gustavsson hade också vissa förslag om att man kan få pengar från SSF. 
 
§ 13 Styrelserepresentanter till omval var Kristina Lundevall, Erik Persson och Stig 

Kranberg. Alla valde att sitta kvar. Per Hansson valde dock att avgå som ordförande 
vilket medförde fyllnadsval på den platsen. Till ny ordförande valdes Bo Stenström. 
Anna Höök valde att sitta kvar som tidningsledamot. 

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

Söderberg, Erik Persson, Joakim Rodebäck, Robert Karlsson.    
 
§ 14 Information från TK: S-H Lundevall avlade en kort rapport om nuläget. 
 
§ 15 Stig Kranberg beskrev kort sin motion om extra spirbom till genuan i M25-klassen. 

TK styrkte motionen men tyckte att det framför allt var M25-seglarnas val. En stor 
tveksamhet visade sig under diskussionen som följde, både inom M25/M15-klubben 
och inom resten av förbundet. Motionen avslogs. 

 



§ 16 Styrelsens framlagda ärende handlade om ett eventuellt köp av de formar som använts 
i tillverkningen av M30 i plast. Formarna finns i nuläget på Tufa Marin i Stockholm. 
Bo Stenström inledde diskussionen med en kort presentation som i stort innehöll 
samma information som fanns i höstutskicket av tidningen. Årsmötet beslutade, efter 
viss diskussion, att styrelsen under det kommande året skulle köpa loss formarna till 
minsta möjliga kostnad. Det vore även bra att hitta en plats på neutral mark att förvara 
dem på. 

 
§ 17 Övriga frågor:  
 Erik Persson berättade att vi har plats för båt på båtmässan i Älvsjö. Enligt Kjell 

Gustavsson kan M25-71 ställas ut. En mässkommitté bestående av Kjell Gustavsson 
(sammankallande), Kristina Lundevall och någon ur M30-eskadern tillsattes för att ta 
hand om arrangemanget.  

 
 Det beslutades återigen att originalritningarna skall överlämnas till Sjöhistoriska 

Museet i Stockholm. Ritningarna finns idag även i digitalt format, tack vara Erik 
Persson. Styrelsen ska se över hur dessa på bästa sätt ska distribueras till förbundets 
medlemmar. 

 
 En diskussion om huruvida reklamintäkterna från tidningen skall komma förbundet 

eller underklubbarna tillgodo hölls. Mötet var splittrat och ålade styrelsen att besluta i 
ärendet. 

 
 Det behövs ett organisationsnummer för att kunna dra av momsen vid tryckningen av 

tidningen. Enligt Johan Thuresson medför detta inget större besvär, trots att det då blir 
nödvändigt att deklarera. Styrelsen ålades att ta beslut i ärendet. 

 
 Styrelsen ska försöka förbättra hemsidorna, framför allt utgångssidan som 

representerar M-båtsförbundet, så att den blir tydligare för användarna. Kjell 
Gustavsson har ett eventuellt namn. 

 
 
§ 18 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.  

 
§ 19 Prisutdelningen för M30 skedde under pompa och ståt. 
 
§ 20 Mötet avslutades. 
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