
Protokoll fört vid M-båtsförbundets årsmöte 2003-11-29 

 

§ 1 Mötet öppnat. 
 
§ 2 Mötet ansågs vara behörigt utlyst. 
 
§ 3 Årsmötet valde Bo Stenström till ordförande för mötet. 
 
§ 4 Kristina Lundevall valdes till sekreterare för mötet. 
 
§ 5 Tord Bergman och Ulf Engblom valdes till justeringsmän, att jämte ordförande justera 

mötets protokoll, tillika rösträknare. 
 
§ 6 Dagordningen godkändes med vissa ändringar i punkternas ordningsföljd. 
 
§ 7 Röstlängden fastställdes genom att en närvarolista skrevs på av samtliga närvarande. 

Det fanns 19 närvarande medlemmar på mötet. 3 fullmakter lämnades in. 
 
§ 8 Verksamhetsberättelsen lästes upp av Kristina Lundevall och godkändes. 
 
§ 9 Kassarapporten lästes upp av Erik Persson och godkändes. Årsmötet ansåg dock att 

skulder och fodringar borde tydliggöras på ett bättre sätt. 
 
§ 10 Revisionsberättelsen lästes upp av Sven-Håkan Lundevall. Revisorerna föreslog att 

styrelsen gavs ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret under förutsättning att det 
redovisningsprogram Hans Rindegård skänkt M-båtsförbundet används i 
fortsättningen. 

 
§ 11 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.  
 
§ 13 Styrelserepresentanter till omval var Bo Stenström, Björn Johansson, Per Bergman 

och Peter Lundqvist. Bo Stenström och Björn Johansson omvaldes på två år och Peter 
Lundqvist på ett år. Johan Thuresson nyvaldes in i styrelsen att representera 
M15/M25-klubben. 

 
 Sven-Håkan Lundevall och Hans Rindegård omvaldes till revisorer. 
 
 Till representanter i TK valdes följande: S-H Lundevall (sammankallande), Jan 

Söderberg, Erik Persson, Joakim Rodebäck och Robert Karlsson.    
 
§ 18 Peppe berättade lite om det kommande SM i Sandhamn. Ett förslag som uppkom 

under mötet var att lägga alla båtarna inne i Sandhamn under en eftermiddag för att 
marknadsföra M-båtarna. Juniorer ansågs även vara välkomna att segla med på de 
kappseglande båtarna under Tune-Up-seglingen. 

 
§ 14 Information från TK: S-H Lundevall konstaterade att det inte hände så mycket i TK 

för tillfället. Årsmötet föreslog att TK skulle gå igenom reglerna och uppdatera dem 
till dagens förhållanden. Vid reparation skall det gå att köpa regelmässiga alternativ. 

 



§ 15 Årsmötet valde att rösta ned styrelsens förslag att hyra lokal tillsammans med SSKF, 
SYS och GYS. Den ekonomiska situationen i förbundet ansågs inte medgiva en så stor 
utgift. 

 
§ 12 Medlemsavgiften i M-båtsförbundet beslutades höjas med 50 kr till 100 kr. 
 
§ 16 Inga motioner hade inkommit till styrelsen. 
 
§ 17 Övriga frågor: 
 Formarna har transporterats till Zarins varv i Köping. Där kan de hyras vid 

nyproduktion av M30 i plast. En referensgrupp bestående av Jan Söderberg, Mats 
Falle, Lars-Göran Birgersson och Claes Gustavsson tillsattes för att finnas tillgänglig 
vid eventuell nybyggnation. Till ansvariga för marknadsföring utsågs Bo Stenström 
och Zarins varv. 

 
 SSF har tillfrågats angående bidrag. De har dock ingen budget för något sådant under 

2004. Även Svenska Båtunionen har tillfrågats men inte givit något svar. Ulf Engblom 
ska kolla något som heter ”Våg 21” som är ett EU-finansierat projekt. Alla bidrag till 
kassan är av intresse. 

  
 Kristina Lundevall berättade att hon besökt ett möte med representanter från de olika 

förbunden som ställer ut under Classic Boat på Älvsjömässan. Tyvärr kunde inte en 
plats för en M-båt beredas under de två kommande åren. Däremot erbjöds M-
båtsförbundet att ställa ut en båt från varje klass år 2006! Självklart ska vi ha en 
monter oavsett båt eller inte. Den mässkommitté bestående av Kjell Gustavsson 
(sammankallande), Kristina Lundevall och Anders Berglind som tillsattes förra året 
fortsätter att samordna mässaktiviteterna. 

 
 Styrelsen ålades av årsmötet att gå igenom organisationen i förbundet med 

underklubbar samt att ge förslag till stadgerevision. 
 
§ 19 Prisutdelningen för M30 skedde under pompa och ståt. 
 
§ 20 Mötet avslutades. 
 
 
 
 
 
Kristina Lundevall     Bo Stenström 
 
 
 
 
Tord Bergman      Ulf Engblom 


