
Protokoll fört vid M-båtsförbundets årsmöte 2005-01-15 
 
§ 1 Mötet öppnat. 
 
§ 2 Röstlängden fastställdes genom att en närvarolista skrevs på av samtliga närvarande. 

Det fanns 241 närvarande medlemmar på mötet. 2 fullmakter lämnades in. 
 
§ 3 Tord Bergman valdes till justeringsmän, att jämte ordförande justera mötets protokoll,  
 
§ 4 Tord Bergman och Tomas Svensson valdes till rösträknare för mötet. 
 
§ 5 Mötet ansågs behörigt utlyst. 
 
§ 6 Årsmötet valde Bo Stenström till ordförande för mötet och Kristina Lundevall valdes 

till sekreterare för mötet. 
 
§ 7 Verksamhetsberättelsen lästes upp av Kristina Lundevall och godkändes efter vissa 

mindre ändringar. Kassarapporten lästes upp av Erik Persson och godkändes. 
Årsmötet ansåg dock att skulder och fodringar borde tydliggöras på ett bättre sätt. 

 
§ 8 Revisionsberättelsen lästes upp av Kjell Gustavsson. Revisorerna föreslog att styrelsen 

gavs ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 
 
§ 9 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.  
 
§ 10 Följande styrelseposter är till omval: 

� Till kassör på två år väljs Johan Thureson.2 
� Till sekreterare på två år väljs Kristina Lundevall 
� Till ledamot på två år väljs Stig Kranberg. 
� Till ledamot med fyllnadsval väljs Göran Lindahl. 
� Till ledamot med fyllnadsval väljs Erik Persson.3 

 
§ 11 Sven-Håkan Lundevall och Hans Rindegård omvaldes till revisorer. 
 
§ 12 Tord Bergman valdes till ordförande i valnämnden. Kjell Gustavsson och Gabriel 

Dahlberg.  
 
§ 13 Övriga val: 

� Till ledamöter i mässgruppen valdes Kristina Lundevall, sammankallande, Anders 
Berglind och Henrik Nilsson. 

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

Söderberg, Robert Karlsson, Johan Lindstrand och Stefan Hultgren.   
 
� Till tidningsansvarig valdes Ulf Engblom med Anita Egbert. 
    

                                                 
1 Joakim Rodebäck efter paragraf 14. 
2 Johan Thureson, 19690321-1735, Tegnérgatan 12 B, 632 28 Eskilstuna 
3 Erik Perssons fyllnadsval gäller det år som återstår av Johan Thuressons ledamotspost. 



§ 14 Behandling av motioner: 
� Motion angående av M30 i plast, interimistiskt antagen av styrelsen. 

� Motionen antogs. 
� Motion angående ändring av byggnadsbestämmelser. 

� Motionen delades i två: D 3 Skrov och F 3 Mast och bom. 
� D 3 Skrov: Alternativ 1 antogs av mötet. 
� D 3 Skrov: Alternativ 2 avslogs av mötet. 
� F 3 Mast och bom: Motionen antogs med 11 röster mot 6. 

 
§ 15 Övriga ärenden vilka styrelsen vill bringa under årsmötets beslut. 

� Förslag till ny organisationsplan. 
� Mikael forslund föreslog att förslaget inte skulle behandlas då information ej 

nått M22-klubbens medlemmar på korrekt sätt. Denna begäran avslogs. 
� Förslaget till omorganisation antogs med absolut majoritet (24 för och 2 emot). 
� Ett antal förslag till förändringar togs upp, men dessa måste det motioneras om 

inför nästa årsmöte 
� Av organisationsförslaget föranledda stadgeändringar. 

� Motionen antogs med 2/3 majoritet. 
 
§ 16 Budgetförslaget antogs som det såg ut. Inga ändringar görs i medlemsavgifterna för 

detta verksamhetsår. Större förändringar måste göras inför nästkommande årsmöte på 
grund av den nya organisationen. 

 
§ 17 Övriga frågor: 
 Andreas Birgersson och Björn Johansson meddelade att arbetet inför sommarens SM 

fortlöper enligt plan. Förbundet hälsades välkomna till Svearna och Bubben i sommar. 
  
 Kommande SM seglingar och arrangerande klubbar som diskuteras är Ekolns SK och 

Waldemarsviks SS förutom Västerås som redan är spikat 2006. 
 
 Kristina redogjorde för Svenska Seglareförbundet fortskridning av 

tävlingslicensfrågan. Inga licenser kommer att krävas inför kommande säsong. 
 
 Peter Lundqvist avtackades efter mångårigt styrelsearbete. Även Anna kommer 

avtackas (inte närvarande på mötet) för snygga tidningar och väl utfört arbete och, 
enligt tryckare i Västerås, ”proffsig layout”. 

 
§ 18 Mötet avslutades. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Kristina Lundevall      
 
Justerat av: 
 
 
 
Tord Bergman      Bo Stenström 


