
Protokoll fört vid Mälarbåtsförbundets årsmöte 2006-12-02 
 
§ 1 Stefan Hultgren öppnade mötet. 
 
§ 2 Inga fullmakter lämnades in till mötet. 34 röstberättigade var med på mötet. Carl 

Welinder och Richard Carlesson lämnade mötet innan det var slut och lämnade då 
fullmakt. 

 
§ 3 Tony Herteby valdes till justeringsman, att jämte ordförande justera mötets protokoll,  
 
§ 4 Janne Söderberg och Sven-Håkan Lundevall valdes till rösträknare för mötet. 
 
§ 5 Mötet ansågs behörigt utlyst. 
 
§ 6 Årsmötet valde Stefan Hultgren 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. Förvaltningsrapporten 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 vice ordförande valdes Stig Kranberg på 2 år. 
� Till kassör valdes Johan Thuresson på 2 år.1 
� Till representant M15/M25 valdes Kjell Gustavsson på 2 år. 
� Fyllnadsval till representant M22 valdes Karl Hammarqvist på 1 år. 
� Till representant M30 valdes Björn Johansson på 2 år. 
� Till suppleant M22 valdes Richard Carlesson på 2 år. 

 
Följande personer valdes till Tekniska Kommittén: 
� Till representant M15/M25 valdes Bo Fritzell på 2 år. 
� Till representant M30 valdes Jan Söderberg på 2 år. 

 
Följande personer valdes till PR-Kommittén: 
� Till tidningsansvarig valdes Ulf Engblom på 2 år. 
� Fyllnadsval till webbansvarig valdes Johan Granath på 1 år. 
� Till mässansvarig valdes Henrik Nilsson på 2 år. 

 
§ 11 Följande personer valdes till Revisorer: 

� Till revisor valdes Hans Rindegård på 2 år. 
 

                                                 
1 Johan Thureson, 690321-1735, Tegnérgatan 12 B, 632 28 Eskilstuna 



§ 12 Följande personer valdes till valnämnd: 
� Till representant M22 valdes Mats Byström på 2 år. 

 
§ 13 Behandling av motioner (Motionerna finns i Bilaga 1): 

� Motion 1 
� Motionen avsåg material i storsegel 
� Motionen avslogs. 

� Motion 2 
� Motionen avsåg ribbdäck på M30 i trä. 
� Motionen antogs. 

� Motion 3 
� Motionen avsåg inombordsmotor 
� Motionen avslogs. 

� Motion 4 
� Motionen avsåg segelmätning. 
� Del I av motionen avslogs. 
� Del II av motionen avslogs. 

� Motion 5 
� Motionen avsåg utökning av tillåtna träslag i rufftaket. 
� Motionen avslogs. 

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

� Projektgrupp för frågor kring nybyggnation av M30 i plast 
Bo Stenström berättade om den efterfrågan det finns från Holland om 
nybyggnation i plast. Det är positivt att det finns intresserade, men det finns en del 
frågor kring hur nybyggnation och försäljning ska utformas. Förslag är att man 
tillsätter en arbetsgrupp som kan vara mottagare för dessa förfrågningar. 
 
Årsmötet beslutade att tillsätta en projektgrupp där Bo Stenström, Roy Sandström 
och Joakim Rodebäck ingår. Styrelsen ska ta en aktiv roll och projektgruppen ska 
kontinuerligt lägga upp information på webbsidorna. 
 

� Verksamhetsplan 
Verksamhetsplanen finns i Bilaga 2 och gicks igenom på mötet. Årsmötet ansåg att 
den var vad styrelsen ska jobba med under det kommande året. 
 

� Mast för M30 i aluminium 
TK gick igenom det de arbetat med fram till dags datum. Det finns ett färdigt 
förslag framtaget för bom och mast. Ett bekymmer är att Sapa har flaggat för att de 
vill korta koningen från 3 m till 2,5 m. Så fort detta är klart införs detta i regeln. 

 
§ 15 En medlemsavgift på 250 kr för båtägare och 150 kr för övriga fastställdes. Budget 

godkändes med den synpunkten att Anders Tornberg borde få betalt för de utgifter han 
haft  

 
§ 16 Övriga frågor: 
 Generellt sett har förbundet alltid varit liberala och har aldrig motat bort någon från att 

få medverka vid kappseglingar eller andra aktiviteter. Detta kommer heller aldrig ske i 



framtiden. Detta innebär i sin tur att båtar som installerat inombordsmotor inte ska 
motas bort bara för att det inte är tillåtet enligt regel. 

 
 Mötet ansåg även att man på kommande årsmöten ska kunna godkänna motioner om 

andemeningen är klar. 
 
 Björn Johansson ska bygga en ny plastbåt och ville få årsmötets godkännande att 

bygga den med trädäck. Årsmötet ansåg att detta var självklart och att TK skulle få 
medverka vid byggnationen för att kunna skriva regeln så att den stämde överens med 
hur det rent praktiskt går till vid infästning med mera. Björn får tillsammans med TK 
ansvar för att se till att det finns en motion till nästa årsmöte. 

 
§ 17 Mötet avslutades av Stefan Hultgren. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Kristina Lundevall      
 
 
Justerat av: 
 
 
 
Tony Herteby     Stefan Hultgren 
 



Bilaga 1 

MOTION 1 

Jag vill att endast vävd dacron (polyester fibrer) skall vara tillåtet vid nytillverkning av 
storsegel för Mälarbåtar. 
 
Skälet till detta är att det fungerar utmärkt med dacron och seglen har en mkt lång livslängd. 
Mitt segel är från -98 och Classe Gustavssons från -96 och det räcker gott till för att tillhöra 
tätbåtarna. Därefter har seglen ett cruisingvärde i många år. S.k. ”plastsegel” är betydligt 
dyrare och har inget värde då de kappseglat klart. De höga kostnaderna verkar i sig också 
avskräckande för nya ägare som klasserna får. De flesta (kanske inte alla) entypsklassena har 
sedan länge stopp för olika varianter på laminatmaterial som mylar, genesis, vektor mm. 
 
För att vi skall locka fler till våra klassmöten är det viktigt att visa att det går bra att hävda sig 
utan allt för stor kostnad. Jag vill värna om vår seglarkultur på detta sätt. 
 
Västerås 2006-08-23  
Tord Bergman  

MOTION 2 

Jag vill att det skall vara tillåtet att lägga ett ribbdäck (ex.vis oregon pine eller teak) på 
M30:an i trä. Det måste då inte vara täckt med duk eller målas. Detta för att det redan är 
tillåtet på nybyggnationer och övriga plastbåtar. Vi kan inte ha regler om olika utseende på 
båtar i samma klass. 
 
Hur ett sådant däck skall byggas lämnar jag åt TK att precisera. 
 
Västerås 2006-08-23 
Tord Bergman  

MOTION 3 

Jag vill att en Mälarbåt med inombordsmotor också skall kunna mätas in. Detta utan 
förbehållet att motorn måste tas ut vid kappsegling. 
 
Anledning: Vi måste värna om de seglare som älskar våra båtar. Att stänga vissa ute förlorar 
bara klasserna själva på. Det finns ju ingen konkurrensfördel alls med en inombordare 
inmonterad. 
  
Västerås 2006-08-28 
Tord Bergman 
 

MOTION 4 

Motion i två delar. Avseende segelmätning för M-båtar.  
 
Del I 



För att kunna lägga fokus på segling och förberedelser i stället för mätprocedurer vid SM RM 
seglingar. Så föreslår jag följande: Tillåt att av SSF godkänd mätman på segelmakeriet får 
sätta mätstämpel redan vid leverans av segel som mäter in för M-båtsklasserna. På detta sätt 
som de får göra i många andra klasser. Använd den godkända klisterlapp med erforderliga 
fakta om seglet som fästes på seglet den gäller. Slopa det gröna M märket med 
serienummer. Då spar båtägare, segelmakare och funktionärer tid och slipper onödigt trassel.  
 
Del II 
För att på ett enkelt sätt kunna begränsa segelgarderoben vid SM/RM så måste Rorsman 
deklarera vilka segel båten kommer att föra.  
 
Fyll i enligt följande. ( kommer inte alla nedanstående segel att användas  stryk det seglet) 
En genua        inmätt datum……….. Fabrikat ………….. Mätdatum……….. Mätman……..    
En Fock          inmätt datum……….. Fabrikat ………….. Mätdatum……….. Mätman…….. 
Storsegel  I     inmätt datum……….. Fabrikat ………….. Mätdatum……….. Mätman……..    
Storsegel  II    inmätt datum……….. Fabrikat ………….. Mätdatum……….. Mätman……..    
Spinnaker       inmätt datum……….. Fabrikat ………….. Mätdatum……….. Mätman…….. 
 
Deklarationen skrives under av Rorsman  och lämnas till arrangerande klubb före start. 
 
Enkelt eller hur. 
 
Kjell Gustafson  M25-4  
Märsta 31 augusti 2006  
 

Motion 5  

Motionen avser utökning av tillåtna träslag i rufftaket avsnitt ”D 3.1.5 Ruff och sargar”. 
 
Nuvarande skrivning:  
Ruffsidor och sittbrunnssargar utföres av mahogny eller ek. Rufftak utföres av gran, furu eller 
mahogny. 
 
Rufftak av gran eller furu skall vara täckt med duk. 
 
Rufftak av mahogny skall utföras av minst dubbla lager. Undre lager får utföras av gran, furu 
eller mahogny. Sammanlagda tjockleken skall vara minst den på ritningen angivna. 
 
Ruff får utföras utan plog. 
Sittbrunnens akterdel får utföras med runda hörn och en radie av högst 250 mm. 
 
Förslag till ny skrivning: 
Ruffsidor och sittbrunnssargar utföres av mahogny eller ek. Rufftak utföres av gran, furu, 
mahogny, oregon pine eller teak. 
 
Rufftak av gran eller furu skall vara täckt med duk. 
 



Rufftak av mahogny skall utföras av minst dubbla lager. Undre lager får utföras av gran, furu, 
mahogny, oregon pine eller teak. Sammanlagda tjockleken skall vara minst den på ritningen 
angivna. 
 
Ruff får utföras utan plog. 
Sittbrunnens akterdel får utföras med runda hörn och en radie av högst 250 mm. 
 
 
Björn Johansson 

M30-37 
Eskilstuna 2006-08-27 



Bilaga 2 
 
Verksamhetsplan för M-båtsförbundet 2007 
I denna verksamhetsplan påtalas bara de händelser som kompletterar det dagliga 
arbetet eller är av särskild natur. 
 

⇒ Nytt grepp SM Broken första veckan i juli. Vi skall ha dit även folk som inte 
kappseglar. 

o Gastbank på Internet 
o Tänka större 

 
⇒ M22 projekt:   

Karl Hammarqvist, Per Wikström, före detta ägare till M22- 94, och Anders Tornberg, 
M22-127, kommer dra igång projektet ”Identifiera, renovera, marknadsföra samt 
sponsra M22-ägare och deras båtar”. Förhoppningsvis leder detta projekt till ett nästa 
steg för att säkra tillväxt och återväxt för alla M-båtar. Detta inkluderar båtrenovering 
i Estland med mål om att renovera tre stycken M22 per år. Ansvariga är Johan Wiman 
M22-112 och Stefan Hultgren M22-85. 

 
⇒ M25 firar 60 års-jubileum i Sigtuna 9 juni. Kjell Gustavsson, M25-4, ansvarar för 

detta. 
o 25 tänkbara deltagare 
o Gastbank 

 
⇒ Kappseglingskurs för M-båtsseglare 27-28 januari med Kjell Ericsson. Kursen 

kommer vara gratis för medlemmar, icke-medlemmar betalar 150 kr. 
o Anmälan görs till Kjell Gustavsson M25-4 

 
⇒ Bredda engagemanget utanför kappseglingskretsarna. Syftet är att få fatt i fler som vill 

engagera sig i förbundet. Att notera är att Anders Tornberg är 16:e ägaren av sin båt 
M22-127, det finns säkert en och annan av dessa som vill ”vara med”.  

 
⇒ Årsfest i samband med båtmässan? Ansvarig för detta blir i så fall klubbmästaren. 

 
⇒ Vidarutveckla matrikeln för ännu enklare hantering av styrelsens sysslor. Detta gäller 

även hemsidan som är bra men kan bli än bättre. Detta är allas ansvar. 
 

⇒ Få in seder, sång m.m. på hemsidan. Alla i förbundet borde medverka. 
o Tony Herteby kan tänka sig att ingå i en projektgrupp som driver detta arbete. 

 
⇒ Kampanj ”segla vackert 2007 – värva en medlem och få gratis medlemskap 2008”. 

 
⇒ Sponsorer. 

o Styrelsen ansvar 
 


