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             M-båtsförbundets årsmöte 2009

§1 Årsmötet öppnades
Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande 
medlemmar välkomna till mötet.

Ett förslag till dagordning godkändes av årsmötet.

§2 Presentation av SM/RM 2010
Under 2010 firar Trosa sitt 400-årsjubileum. Mälarbåtsveckan med 
mästerskapsseglingar kommer att anordnas i anslutning till Trosas 
seglarvecka, som är ett av inslagen i stadens jubileum.

Olle Appelberg, Skandinavien Classic Yacht Trust som är 
projektledare för seglarveckan och Fredrik Hedlund, Nynäshamns 
segelsällskap som är tävlingsledare för seglingarna informerade om 
förutsättningar och planer för seglingarna.

§3 Prisutdelning
M15/25- och M30-klassen delade ut priser till seglare i sina klasser, 
som har utmärkt sig på kappseglingsbanorna under säsongen.

§4 Upprättande av röstlängd
Trettiofem personer - varav trettioen röstberättigade medlemmar - 
var närvarande vid mötet.

§5 Val av justeringsman att jämte ordföranden justera 
protokollet
Johnnie Gustafson valdes till justeringsman.

§6 Val av två rösträknare
Mötet valde Anne Kihlström och Tord Bergman till rösträknare.

§7 Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet ansåg årsmötet vara behörigen utlyst. 
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§8 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Mötet valde Kristina Lundevall till ordförande och Örjan Sundqvist till 
sekreterare för mötet.

§9 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport
Mötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsrapport och 
förvaltningsrapport.

§10 Revisionsberättelse
Av revisorernas berättelse framgår att förbundets bokföring är i god 
ordning och att det inte finns något att anmärka på.

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 
2009.

§12 Val av styrelsemedlemmar
Vid mötet förrättades följande val med mandattid t o m årsmötet 
2011:

Ordförande Kristina Lundevall
Sekreterare Eva Myrin
Representant M22 Niklas Forslund
Suppleant för repr M15/25 Vakant
Suppleant för repr M30 Tord Bergman

§13 Val av kommittémedlemmar
Vid mötet förrättades följande val med mandattid t o m årsmötet 
2011:

Tekn kommittén repr M22 Björn Thorvaldsson
Tekn kommittén repr M30/sammankallande Jan Söderberg
PR-kommittén/sammankallande Robert Dybeck
PR-kommittén/webbansvarig Pontus Andersson
PR-kommittén/tidningsansvarig Henrik Edberg
PR-kommittén/mässansvarig Vakant
PR-kommittén/klubbmästare Stefan Hultgren

§14 Val av revisor
Mötet utsåg Magnus Nilsson att vara förbundets revisorer t o m 
årsmötet 2011.

§15 Val av valnämnd
Vid mötet förrättades följande val med mandattid t o m årsmötet 
2010:
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Repr M15/25/sammankallande Kjell Gustafson
Repr M22 Erik Persson
Repr M30 Johnnie Gustafson

En sammanställning av representanter i förbundets olika organ fr o m 
2010
framgår av bilaga.

§16 Motioner
Medlem i förbundet kan avge förslag till årsmötet genom en motion. 
Mötet
behandlade och fattade beslut beträffande följande inlämnade 
motioner:

Motion 1 – om trädäck på M30 i GAP.
 
Motionärens förslag:
att  det ska vara tillåtet att bygga trädäck på M30 i GAP.

Uppbyggnad av däcket enligt Tekniska kommitténs (TK) 
anvisningar. Gällande träbåtsritning används som utgångspunkt. 
Däckstjocklek för olika byggmetoder specificeras av TK för att 
överensstämma med plastdäckets panelvikt.

Mötet beslutade att bifalla motionen.

Motion 2 – om att M15 och M25 får segla RM utan mätbrev.
 
Motionärens förslag:
att  M15 och M25 - under en prövotid på tre år från och med 

2010 - får segla RM utan mätbrev.

Mötet beslutade att bifalla motionen.

Motion 3 – om ett treårigt moratorium för ändringar av båtarnas 
specifikationer.

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

ändringar av båtarnas specifikationer så att förbundets 
arbete odelat kan inriktas på kärnverksamheterna att 
utveckla segling med M-båt.
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Styrelsen yrkade avslag på motionen. Anledningen till det är att 
styrelsen har möjlighet att bordlägga motioner till 
nästkommande möten om de är av sådan art att de behöver 
diskuteras igenom ytterligare. Styrelsen bör dock nyttja denna 
möjlighet i större utsträckning när behov av detta föreligger. 
Dessutom önskar styrelsen att förbundet ska vara ett aktivt 
förbund där medlemmarnas aktiva deltagande genom motioner 
är en del.

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

§17 Övriga ärenden som styrelsen tog upp vid årsmötet

Ändringar av förbundets stadgar och organisationsplan
Inför årsmötet förelåg ett förslag från styrelsen om vissa ändringar i 
stadgar och organisationsplan.

Mötet beslutade att bifalla styrelsens förslag med följande 
justeringar:

-Punkt 2 i styrelsens förslag till stadgeändring ska ha följande 
ändrade lydelse:

”§ 9 Förändring av stadgar
För ändring av dessa stadgar krävs bifall till ändringen av två 
på varandra följande årsmöten med minst 2/3 av antalet 
avgivna röster vid vart och ett av mötena.” 

-Avsnittet om värdeord i punkt 1 i styrelsens förslag till ändring 
av organisationsplanen ska ha följande ändrade lydelse:

. . . . . .
Värdeord som bör användas i marknadsföring av M-båtarna:

• Segla vackert
• Klassisk kappseglingsklass
• Social samvaro
• Enkelhet
• Lokalt förankrad historia

. . . . . . 

Att få bygga M22:an i GAP
Inför årsmötet förelåg ett förslag från styrelsen att Roy Sandgren får 
dispens att bygga en eller två M22:or i GAP under följande 
förutsättningar:
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- Båtens yttre mått och form skall rymmas inom mätregeln för 
M22, dvs. alla längd, bredd och höjd mått.
- Båten skall se ut som och uppfattas som en M22.
- Båtens vikt skall överensstämma med träbåtens.
- Masströghetsmomentet skall överensstämma med träbåtens 

konstruktion. (Detta precis som det har gällt för de 31 första 
M30:orna i AP).
- Möjligheten att välja enkelskrovsalternativ eller 

sandwichskrovsalternativ skall finnas.
- Att under det första året som båten (båtarna) seglar få kappsegla 

med temporärt godkännande som M22. 
- Om båten, båtarna efter en säsongs seglande, visar sig uppfylla 

kraven, skall ett normalt 10 årigt gällande mätbrev kunna 
utfärdas.
- Skulle båtens egenskaper klart avvika från träbåtens, positivt 

eller negativt, skall det temporära godkännandet, dras tillbaka, 
tills avvikelsen åtgärdats, eller om det inte går att åtgärda, dras 
tillbaka för gott.

Mötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.

Att få utföra köl och stäv i iroko (ett ekliknande träslag)
Inför årsmötet förelåg ett förslag från styrelsen att införa följande 
ändring beträffande träbåtarnas köl och stäv i förbundets 
bestämmelser för entypsklasserna:

”Köl, stävar och spant av trä skall vara av ek med en specifik vikt 
av minst 0,65. Köl och stävar får även utföras av iroko med en 
specifik vikt av minst 0,65.” 

Mötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.

§18 Budget samt årsavgift för 2010
Mötet beslutade att bifalla dels ett framlagt förslag från styrelsen till 
budget för 2010 och dels ett förslag från styrelsen att höja 
årsavgiften för 2010 från 250 till 300 kr för medlemmar som är M-
båtsägare.

§19 Övriga frågor
¤Tord Bergman informerade om ett erbjudande från NEXT SAILS. Det 

innebär att segelmakaren erbjuder SM-klasserna att för mindre än 
halva kostnaden tillverka en genua vardera för utlottning under 
Mälarbåtsveckan 2010.
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Mötet beslutade att överlämna erbjudandet för övervägande och 
beslut till styrelsen.

¤I ett e-postmeddelande till styrelsen har Anders Tornberg översänt 
en inbjudan till en mälarbåtsträff. Inbjudan delades ut vid årsmötet 
och träffen äger rum den 6 februari 2010, kl 12.00 hos Thomas 
Larssons Yachtsnickeri med adress Lilla Björknäsvgen 26, Saltsjö-
Boo.

¤ Peter Seybolt framförde idéer om dels utveckling av förbundets 
hemsida och dels hur intresset för M-båtar kan öka genom att göra 
det möjligt för utomstående att provsegla båtarna.

§20 Mötets avslutande
Ordföranden tackade närvarande medlemmar för visat intresse och
engagemang vid sammanträdet och avslutade årsmötet.

Vid protokollet

Örjan Sundqvist

Justeras:

Kristina Lundevall  Johnnie Gustafson
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Bilaga

Representanter i M-båtsförbundet 2009

Styrelsen   Mandat t o m
Ordförande  Kristina Lundevall, M22-88  2011
Vice ordförande  Stig Kranberg, M25-11  2010
Sekreterare  Eva Myrin, M22-3 2011
Kassör  Johan Thureson, M25-59  2010
Representant M15/M25  Edvard Darpö, M25-42  2010
Representant M22  Niklas Forslund, M22-40  2011
Representant M30  Björn Johansson, M30-37  2010
Suppleant M15/M25  Vakant  2011
Suppleant M22  Karl-Alfred Sundberg, M22-121  2010
Suppleant M30  Tord Bergman, M30-1  2011

Tekniska Kommittén
Sammankallande  Jan Söderberg, M30-107  2011
Representant M15/M25  Bo Fritzell, M25-69  2010
Representant M22  Björn Thorvaldsson, M22-96  2011
Representant M30  Peter Scheu, M30-22  2010

PR-Kommittén
Sammankallande  Robert Dybeck, M25-3  2011
Tidningsansvarig  Henrik Edberg, M22-82 2010
Webbansvarig  Pontus Andersson, gast M25-31  2011
Mässansvarig  Vakant  2010
Klubbmästare  Stefan Hultgren, M22-85  2011

Revisorer
Revisor  Magnus Nilsson, M30-74  2011
Revisor  Lars Eklund, f d M25-64  2010

Valberedning
Representant M15/M25  Kjell Gustafson, M25-4 (sammankallande) 2010
Representant M22  Erik Persson, M22-133  2010
Representant M30  Johnnie Gustafson, M30-37  2010
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