
Protokoll fört vid Mälarbåtsförbundets årsmöte 2005-12-03 
 
§ 1 Mötet öppnat. 
 
§ 2 Inga fullmakter lämnades in till mötet 
 
§ 3 Johnny Rudolf valdes till justeringsman, att jämte ordförande justera mötets protokoll,  
 
§ 4 Henrik Janmark och Ulf Engblom 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 Johan Thureson och godkändes.  
 
§ 8 Revisionsberättelsen lästes upp av Sven-Håkan Lundevall. Revisorerna föreslog att 

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

� Till ordförande valdes Stefan Hultgren till ordförande på 2 år. 
� Till sekreterare valdes Kristina Lundevall på 2 år. 
� Till representant M15/M25 valdes Kjell Gustavsson på 1 år. 
� Till representant M22 valdes Gabriel Dahlbäck på 2 år. 
� Till representant M30 valdes Björn Johansson på 1 år. 

 
Följande personer valdes till Tekniska Kommittén: 
� Till sammankallande valdes Sven-Håkan Lundevall på 2 år. 
� Till representant M15/M25 valdes Bo Fritzell på 1 år. 
� Till representant M22 valdes Johan Lindström på 2 år. 
� Till representant M30 valdes Jan Söderberg på 1 år. 

 
Följande personer valdes till PR-Kommittén: 
� Till sammankallande valdes Robert Karlsson på 2 år. 
� Till tidningsansvarig valdes Ulf Engblom på 1 år. 
� Till webbansvarig valdes Erik Persson på 2 år. 
� Till mässansvarig valdes Henrik Nilsson på 1 år. 
� Till klubbmästare valdes Pia Frimodig på 2 år. 

 
§ 11 Följande personer valdes till Revisorer: 

� Sven-Håkan Lundevall på 2 år. 
� Hans Rindegård på 1 år. 

 



§ 12 Följande personer valdes till valberedning: 
� Till representant M15/M25 valdes Dick Joelsson på 2 år. 
� Till representant M22 valdes Mats Byström på 1 år. 
� Till representant M30 valdes Magnus Wegrell på 2 år. 

 
§ 13 Behandling av motioner: 

� Motion 1 
� Motionen avsåg en sektionsstadga som kompletterar de ordinarie stadgarna. 
� Motionen antogs. 

� Motion 2 
� Motionen avsåg antalet klassrepresentanter i M-båtsförbundet. 
� Motionen antogs. 
� Detta betyder att vi ska välja tre suppleanter till M-båtsförbundets styrelse. 

� Till representant M15/M25 valdes Per Bergman på 2 år. 
� Till representant M22 valdes Richard Carleson på 1 år. 
� Till representant M30 valdes Tord Bergman på 2 år. 

� Motion 3 
� Motionen avsåg däcksbeklädnad på M30. 
� Motionen avslogs. 

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

� Proposition 1 
� Propositionen avsåg klassreglerna. 
� Propositionen behandlades inte. 

 
§ 15 Budgetförslaget utgår från en medlemsavgift på 250 kr. Denna avgift fastställdes.  

 
Det fanns att det inte fanns några medel avsatta för underklubbarna, på grund av 
missförstånd gällande äskningsförfarandets inträde. Ett förslag om att avsätta 2500 kr 
till varje klassklubb gjordes under mötet. Detta förslag godkändes.  
 
Dessutom gjordes ett tillägg till budgetförslaget att mässan kan dra över i budget men 
att det i så fall görs med årsmötets goda minne. Detta på grund av vissa svårigheter att 
uppskatta samtliga kostnader. 

 
§ 16 Övriga frågor: 
 Henrik Nilsson beskrev arbetet med mässan. Frågan kring loggan kom upp och 

årsmötet var överens om att den gamla loggan (röd, grön, vit) borde börja användas 
igen. Denna flagga borde då också tas fram som standard så att den kan säljas på 
mässan. Det stora bekymret idag är att få tillräckligt med personer som står i montern. 
Henrik delade ut lappar med kontaktuppgifter för att redan tidigt börja få in personer 
som kan stå i montern. Man kan anmäla deltagande redan idag om man vill. 

 
 Henrik Janmark ställde frågan om hur förbundet vill visa upp sina båtar. Vill vi 

verkligen stå bland de klassiska båtarna eller borde vi stå bland de nyare båtarna? 
Detta är relevanta frågeställningar som förbundet borde fundera kring. 

 



 Angående SM 2007 har Waldemarsvik tackat nej till att arrangera SM. Dalarö Jolle 
Klubb (?!?) eller Haninge Jolle Klubb skulle kunna vara alternativ. Detta är av högsta 
prioritet för den nya styrelsen att ta tag i. 

 
 Pia ställde frågan om när man vill ha fester i klubben. Årsfesten blev idag inställd på 

grund av för få deltagare. Henrik tyckte att man borde ge pengarna tillbaka till de 
deltagare som efter festen inte kommer ihåg festen (lustigkurre). Det beslutatades att 
även detta skulle diskuteras vidare av styrelsen. 

 
 M15/M25 klubben ska ha möte efter M-båstförbundets årsmöte. Detsamma gäller 

M22-klubben. 
 
 Stefan Hultgren avslutade med att presentera sig själv för medlemmarna.  
 
 Slutligen avtackades Bo Stenström och Göran Lindahl för förtjänstfullt arbete i 

styrelsen. Självklart inkluderade detta även Erik Persson som inte var närvarande vid 
mötet, men som kommer fortsätta med webmaster-rollen. 

 
§ 17 Mötet avslutades av nye ordföranden Stefan Hultgren. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Kristina Lundevall      
 
 
Justerat av: 
 
 
 
Johnny Rudolf     Bo Stenström 


