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1. Årsmötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna till årsmötet.  

2. Upprop och upprättande av röstlängd 
Närvarolista upprättas genom att var och en prickar av sig på en lista över 
betalande medlemmar. Listan utgör röstlängd. 

3. Val av justeringsman att jämte mötesordförande justera 
årsmötets protokoll 

Ted Lundberg väljs att justera protokollet tillsammans med 
mötesordföranden. 

4. Val av två rösträknare 
Till rösträknare väljs Christoffer Clevhammar och Tonie Herteby 

5. Fråga angående mötets behöriga utlysande 
Kallsele har gått ut via mail och med tidningen och på hemsidan. Mötet 
anser att kallelsen gått ut i tid och på rätt sätt. 

6. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Sittande ordförande väljs till mötets ordförande. Sittande sekreterare väljs 
till mötets sekreterare. 

7. Styrelsens verksamhets och förvaltningsrapport  
Sekreteraren redogör för verksamhetsberättelsen och en av föreningens 
revisorer, Magnus Nilsson, går igenom ekonomin. Ekonomin är god efter att 
intäkterna från medlemsavgifter ökat igen. 

8. Revisionsberättelse 
Revisorn lämnar sin revisionsberättelse. 



9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet. 

10. Val av styrelsemedlemmar 
Mötet förrättar följande val: 
 
Ordförande Gregor Wierusz omval 2 år 
Sekreterare Eva Myrin omval 2 år 
Representant M22 Christoffer Clevhammar nyval 2 år 
Suppleant M25 Kjell Gustavsson nyval 2 år 
Suppleant M30 Ulf Engblom omval 2 år 
Suppleant M22 Tonie Herteby fyllnadsval 1 år 
Tekniska Kommittén 
(TK), sammankallande 

Janne Söderberg omval 2 år 

TK M22 Roy Sandgren omval 2 år 
Web ansvarig Pontus omval 2 år 
PR kommitté Ted Lundberg omval 2 år 
 Klubbmästare Oskar Bergman omval 2 år 
Tidningsansvarig Ulf Engblom omval 2 år 
 

11. Val av revisor 
Omval av Magnus Nilsson som revisor för 2 år 

12. Val av valnämnd 
Mötet utser Stickan Kranberg, Göran Lindahl och Tonie Herteby att fortsatt 
utgöra valnämnd. 

13. Behandling av motioner 
Tekniska kommitténs Janne Söderberg redovisar de två inkomna 
motionerna.  
Dels har en motion lämnats om att tekniska kommittén bör få i uppdrag att 
fastställa byggnadsbestämmelse för M22 i plast. Dessa bestämmelser bör 
likna de som gäller för M30 i plast. Roy har arbetar fram förslag som ska 
gås igenom av TK. Mötet antar motionen och ger TK i uppdrag att till nästa 
år ta fram förlag på byggnadsregler för M22 i plast enligt diskussionen. 
Dessutom har en motion lämnats att bomliksmåttet bör mätas på ett annat 
sätt på aluminiumbommar än på träbommar, beroende på de olika 



konstruktionerna. Mötet avslår motionen men ger TK i uppdrag att ta fram 
en regel som innebär lika sätt att mäta men samtidigt lika villkor för de olika 
bommarna.  
(formulering reviderad 2016-03-21) 

14. Övriga ärenden vilka styrelsen vill ta till årsmötesbeslut 
- Matrikel 
Styrelsen har med frågan om tillgång till valda delar av matrikeln för 
betalande medlemmar. Efter diskussion beslutas att avvakta med att släppa 
en elektronisk matrikel. I första hand behöver registret få bättre ordning och 
det måste bli korrekta uppgifter beträffande vilka som betalat medlemsavgift 
och inte. 
- Internationalisering 
Sedan förra årsmötet har internationella kontakter knutits närmare 
förbundet. Vi har kontakter i Tyskland och Danmark och vi har haft med en 
tysk besättning på SM. 
Vi diskuterar översättning av klassreglerna. Ted arbetar med översättning 
till engelska och eventuellt till tyska. 
- SM 2017 
Vad som är bästa plats för SM seglingarna 2017 diskuteras. Vi kommer 
fram till att det finns två alternativ; Västerås och Rasta. Diskussioner 
kommer inledas med dessa två arrangörer. Om vi inte kommer vidare med 
någon av dessa tar vi upp diskussion med Vikingarnas eller Gäddis. 

15. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat enligt budget samt 
årsavgift för kommande verksamhetsår 

Ordförande presenterar budgeten för kommande verksamhetsår. Budgeten 
skiljer sig inte åt från föregående budget. Mötet föreslår att vi kan göra 
något för de pengar vi nu har. Följande justeringar i den framlagda 
budgeten beslutades 
- Tryckning av matrikel inklusive klassregler 10 000 kr 
- Mer påkostande presenter till arrangörer 4 000 kr 
Med dessa förändringar slutar budgeten för nästa verksamhetsår med 
resultatet -1 300 kr. 
Mötet beslutar också att lämna medlemsavgifterna oförändrade. 

16. Övriga frågor 
- Elektronik på båtarna 
En fråga som lyfts inför mötet är vilka elektroniska hjälpmedel som ska vara 
tillåtna under kappsegling. TK får i uppdrag att förtydliga reglerna utan att 
ändra deras innebörd. 



- SSF:s nya regelstruktur 
Totte och Gregor har varit på seglarmöte i SSF. SSF har ett färdigt förslag 
på ny avgiftsstruktur nu, efter mycket diskussioner. Mälarbåtsförbundet 
kommer inte att agera mot förslaget som det nu ligger. 
- Renoveringsstöd 
Förbundet kan ge stöd vid renovering, Styrelsen ska marknadsföra bättre 
att dessa pengar finns och se hur det ska ske. Frågan var uppe även 2011. 
- Träff i Västerås  
Anders bjuder in till träff i Veteranbåtsmuseet i Västerås den 23e januari. 
- Betalande medlemmar 
Vi diskuterar om det ska synas i registret vilka som betalt och inte. De flesta 
menar att det vore bra. Under SM kontrollerades vilka av tävlingsdeltagarna 
som betalat medlemsavgiften och det var flera deltagare som inte betalat.  
- Organisation 
Valberedningen önskar att styrelsen ser över organisationen. Deet är svårt 
att hitta personer till posterna och det vore bra med en enklare organisation. 
Styrelsen tar med sig frågan. 
- Originalinmätning 
Båtarnas orginalinmätningar är nu inskannade. Styrelsen får i uppdrag att 
undersöka om sjöhistoriska är villiga att förvara pärmarna med 
orginalinmätningarna. 
- Eskader 
Förslag finns på eskadersegling även till nästa års SM. Uffe skriver om det i 
tidningen. 
- Info på baksidan om tidningen 
På baksidan av tidningen bör vi vid nästa trycktillfälle trycka en uppmaning 
om att uppdatera sina uppgifter till klassrepresentanterna samt att betala 
medlemsavgiften. 

17. Prisutdelning 

18. Mötets avslutande 
Mötet avslutas. 

 
Vid tangenterna 
Eva Myrin 


