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Protokoll 
2008-11-30 

 

 
 
 

M-båtsförbundets årsmöte 2008 
 
 
§1  Årsmötets öppnande 
Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar 
välkomna till mötet. 
  
§2  Presentation av SM/RM 2009 
Mästerskapsseglingarna 2009 kommer att arrangeras av Hanninge 
Jolleseglare i anslutning till Utö i Stockholms skärgård. Representanter för 
klubben informerade om sina planer för arrangemanget.  
 
§3  Prisutdelning 
Priser delades ut till seglare i de olika klasserna som har utmärkt sig på 
kappseglingsbanorna under säsongen. 
 
§4  Upprättande av röstlängd 
Trettiosex medlemmar - varav trettiofem röstberättigade - var närvarande 
vid mötet.  
 
§5  Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet 
Mötet valde Bo Fritzell till justeringsman. 
 
§6  Val av två rösträknare 
Mötet valde Robert Dybeck och Tord Bergman till rösträknare. 
 
§7  Fråga om mötets behöriga utlysande 
Mötet ansåg årsmötet vara behörigen utlyst. 
 
§8  Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Mötet valde Kristina Lundevall till ordförande och Örjan Sundqvist till 
sekreterare.  
 
§9  Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport 
Med smärre justeringar godkände mötet verksamhetsrapporten. Därefter 
godkändes förvaltningsrapporten. 
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§10  Revisionsberättelse 
Revisorernas rapport lästes upp. Rapporten innehåller vitsord för god 
ordning och ett bra handhavande av förbundets ekonomi. I rapporten  
föreslår revisorerna  årsmötet besluta om ansvarsfrihet för styrelsen för 
verksamhetsåret 2008. 
 
§11  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2008. 
 
§12  Val av styrelse- och kommittéledamöter 
Vid årsmötet förrättades följande val med mandattid t o m 2010: 

Vice ordförande Stig Kranberg  
Kassör Johan Thureson  
Representant M15/25 Edvard Darpö 
Representant M30 Björn Johansson 
Suppleant för repr M15/25 Kjell Gustafson (fyllnadsval t o m 2009) 

Suppleant för repr M22 Karl-Alfred Sundberg 
 
Tekn kommittén repr M15/25 Bo Fritzell 
Tekn kommittén repr M30 Peter Scheu 
PR-kommittén/mässansvarig Henrik Edberg 
 

Förutsättningar saknades för val till uppdraget som tidningsansvarig i PR-
kommittén. I avvaktan på att en tidningsansvarig kan utses gav mötet 
styrelsen i uppdrag att ansvara för åtgärder så att förbundets tidning 
kommer ut i vederbörlig ordning. 
 
En sammanställning av representanter i förbundets olika organ fr o m 2009 
framgår av bilaga.  
 
§13  Val av revisor 
Mötet utsåg Lars Eklund att vara en av förbundets två revisorer t o m 2010. 
 
§14  Val av valnämnd 
En valberedning tillsätts av årsmötet varje år. Intill årsmötet 2009 tillsatte 
mötet följande valberedning: 

Repr M15/25 (sammankallande) Urban Klasén 
Repr M22 Erik Persson 
Repr M30 Johnnie Gustafson 

 
§15  Motioner 
Medlem i förbundet kan avge förslag till årsmötet genom en motion. Mötet 
behandlade och fattade beslut beträffande följande inlämnade motioner: 
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Motion 1 – om ett konkret handlingsprogram för M22:ornas fortbestånd  

 
Motionärens förslag (korrigerat av motionären vid mötet): 
att årsmötet ger styrelsen uppdraget att tillsammans med  

arbetsgruppen ”Stöd M22” formulera ett konkret handlingsprogram 
där M22:ornas fortbestånd prioriteras och anvisar hur 
genomförandet ska finansieras. 
 

Mötet beslutade att bifalla motionen. 
 
Motion 2 – om att förhindra att M22:orna säljs till utlandet 
 

Motionärens förslag: 
att årsmötet ger styrelsen uppdraget att utarbetea ett 

handlingsprogram som förhindrar att båtarna säljs utomlands. 
 
Mötet beslutade att frågan ska hanteras inom ramen för det arbete som 
ska  bedrivas enligt motion 1. 
 

Motion 3 – om ett treårigt moratorium för ändring av klassbetsämmelserna 
 

Motionärens förslag: 
att årsmötet fattar beslut om ett treårigt moratorium för ändringar av 

båtarnas specifikationer så att förbundets arbete odelat kan inriktas 
på kärnverksamheterna som att utveckla segling med M-båt. 

 
Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 3 november 2008 att 
uppskjuta behandlingen av den fråga som motionären tar upp till 
årsmötet 2009 (enligt stadgarna kan styrelsen uppskjuta behandlingen 
av en viktig fråga till nästkommande årsmöte för att den ska kunna 
behandlas mer ingående).  
 

Motion 4 – om fockens mått på M30:an 
 
Motionärens förslag: 
att fockens mått lämnas fria (inga maxmått) sånär som på att ett LP-

mått på max 253 cm. Inom detta kan vi optimera focken utan 
möjlighet att skapa ett mellanting mellan genua och fock. Detta 
resonemang är framtaget tillsammans med bl a Per Lindfors, Peter 
Lundqvist och Jan Björnberg (samtliga segelmakare i klassen). 

 
 
Mötet beslutade att avslå motionen. 
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Motion 5 – om träslag i rufftak 

 
Motionärernas förslag innebär bland annat att rufftak – utöver gran, furu 
och mahogny – även ska få utföras av oregon pine och teak. 
 
Mötet beslutade att avslå motionen. 
 
(Mötet beslutade under denna punkt att tillsvidare ge M30-37 dispens för 
sitt nuvarande rufftak utfört av origon pine.)    

 
Motion 6 – om träslag i rufftak på M25 och M30 
 

Motionärerna anmälde vid mötet att de drar tillbaka sin motion. 
 
§16  Övriga ärenden som styrelsen vill ta till årsmötet 
Under denna punkt diskuterades ett förslag från klassrepresentanterna att 
ha en uttalad ”mälarbåtshelg” i juni med upprop till mälarbåtsägarna att 
samlas och kappsegla vid någon av tre regattor – Torshälla, Sigtuna eller 
Vikingarnas.  
 
Något beslut om förslaget fattades inte vid mötet.  
 
§17  Budget samt årsavgift för 2009 
Ett framlagt förslag från styrelsen till budget för 2009 godkändes av mötet. 
Det innebär oförändrad årsavgift för 2009. 
 
§18  Övriga frågor 
Inga frågor behandlades under denna punkt. 
 
§19  Mötets avslutande   
Ordföranden tackade närvarande medlemmar för visat intresse och 
engagemang vid sammanträdet och avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Örjan Sundqvist 
 
 
Justeras: 
              Kristina Lundevall Bo Fritzell 
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  Bilaga  

 

Representanter i Mälarbåtsförbundet 2009 

 

Styrelsen 

Post  Namn  Båt Mandat 
Ordförande   Kristina Lundevall M22-88 2009 
Vice ordförande Stig Kranberg  M25-11 2010 
Sekreterare   Örjan Sundqvist M30-108 2009 
Kassör  Johan Thureson M25-59 2010 
Representant M15/M25  Edvard Darpö  M25-42 2010 
Representant M22  Gunnar Lindstrand  M22-36 2009 
Representant M30  Björn Johansson  M30-37 2010 
Suppleant M15/M25 Kjell Gustafson M25-4 2009 
Suppleant M22 Karl-Alfred Sundberg M22-121 2010 
Suppleant M30 Tord Bergman  M30-1 2009 
 

Tekniska Kommittén 

Post  Namn  Båt Mandat 
Sammankallande Jan Söderberg  M30-107 2009 
Representant M15/M25  Bo Fritzell  M25-69 2010 
Representant M22  Stefan Gylleby M22-93 2009 
Representant M30  Peter Scheu  M30-22 2010 
 

PR-Kommittén 

Post  Namn  Båt Mandat 
Sammankallande Robert Dybeck M25-3 2009 
Tidningsansvarig Vakant    2010 
Webbansvarig  Pontus Andersson Gast M25-31 2009 
Mässansvarig  Henrik Edberg  M22-82 2010 
Klubbmästare  Stefan Hultgren M22-85  2009 
 

Revisorer 

Post  Namn  Båt Mandat 
Revisor  Magnus Nilsson M30-74 2009 
Revisor  Lars Eklund  F d M25-64 2010 
 

Valberedning 

Post  Namn  Båt Mandat 
Representant M15/M25  Urban Klasén (sammankallande) M25-71 2009 
Representant M22  Erik Persson  M22-133 2009 
Representant M30  Johnnie Gustafson M30-37 2009 
 


