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1. Årsmötets öppnande 

 

Förbundets ordförande, Bo Stenström, öppnar mötet och mötet godkänner den 

föreslagna dagordningen. 

 

 

2. Upprop och upprättande av röstlängd 

 

Upprop genomförs. Röstlängd upprättas. 26 personer är närvarande på mötet. Två 

fullmakter lämnas in. 

 

 

3. Val av justeringsman att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokoll 

 

Stig Kranberg utses till att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

 

 

4. Val av två rösträknare 

 

Två rösträknare utses. Stig Kranberg och Kjell Gustafsson 

 

 

5. Fråga angående mötets behöriga utlysande 

 

Mötet har utlysts i förra numret av tidningen och också på webben. Mötet beslutar att 

mötet utlysts i behörig ordning. 

 

 

6. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 

Mötet väljer sittande ordförande och sittande sekreterare till ordförande och sekreterare 

på mötet. 

 

 



7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport 

 

Verksamhetsberättelse presenteras och godkännes. Saknas i verksamhetsberättelsen för 

redogörelse för M25.  

 

Kassören presenterar ekonomin. Föreningen har ett brutet räkenskapsår med bokslut i 

månadsskiftet augusti – september. Vid bokslut för räkenskapsåret 2010-2011 gör 

föreningen ett minusresultat på 7 300 kr. Sannolikt är anledningen till detta dålig 

disciplin kring medlemsavgifterna. Det finns nog många som slarvar. Vi diskuterar en 

stund hur vi skall få bättre ordning på det. Mötet godkänner även 

förvaltningsberättelsen. 

 

 

8. Revisionsberättelse 

 

Revisor Magnus Nilsson redogör för revisionsberättelsen. Mötet beslutar att lägga den 

till handlingarna 

 

 

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

 

Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

 

 

10. Val av styrelsemedlemmar enligt §19 

 

Val av styrelsemedlemmar sker. Mötet beslutar enligt förslag. Detsamma gäller val av 

klassrepresentanter. Till M22 representant i Tekniska Kommittén utses Erik Persson. 

I bilaga 1 presenteras efter mötet aktuell sammansättning av styrelse och kommittéer. 

 

 

11. Val av revisorer enligt §19 

 

Mötet beslutar enligt förslag. Sammanställning i bilaga. 

 

 

12. Val av valnämnd enligt §19 

 

Mötet beslutar enligt förslag. Sammanställning i bilaga. 

 

 

13. Behandling av motioner, äskanden och förslag 

 

Sex motioner och ett par äskanden har inkommit till årsmötet.  

 

Motion 1 

Förslag på bildande av stiftelse har inkommit. Mötet diskuterar förslaget och kommer 

fram till att det är bra. En stiftelse skulle göra det möjligt att få bidrag för ex renovering 

av båtar eftersom det ger en garanti för den som lämnar bidraget att pengarna används 



för avsett ändamål. En stiftelse skulle kunna vara gemensam för alla förbundets klasser. 

Mötet beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan. 

 

Motion 2 

Förslag på att fondera medel för att ha möjlighet att stödja de som vill renovera någon 

av de många landliggare som finns har inkommit. Efter diskussion av förslaget beslutar 

mötet att ge styrelsen i uppdrag att utreda möjligheten till fondering tillsammans med 

utredningen kring stiftelsen enligt motion 1. 

 

Motion 3 

Förslag har kommit på in att inrätta ett “Hall of fame” för personer som varit 

betydelsefulla för utvecklingen i Mälarbåtsklasserna. Förslaget diskuteras och mötet 

beslutar att avslå förslaget. Det är intressantare att göra en bok. Dessutom är det svårt 

med ett rättvist urval. 

 

Motion 4 

Förslag på att utreda om det finns möjliggöra att ta bort ruffen på M22 och göra en 

större sittbrunn har inkommit inom ramen för gällande klassregler. Förslagsställaren 

menar att man på det viset skulle öka båtens attraktivitet som dagseglare och därigenom 

popularisera båten. Mötet diskuterar frågan och avslår förslaget. Inga förändringar av 

reglerna för att möjliggöra detta eftersom det skulle innebära skapandet av en helt annan 

båt. 

 

Motion 5 

Förslag att tillåta att man har en latta till akterstaget har inkommit. Detta har använts i 

decennier som ett sätt att hålla ut akterstaget från storseglet. Mötet beslutar att göra ett 

tillägg i reglerna så att detta blir uttryckligen tillåtet. 

 

Motion 6 

Likt latta i akterstaget har amortisörer (elastiska snoddar för backstaget) använts länge. 

Detta bör bli uttryckligen tillåtet. Mötet beslutar att skriva in i reglerna att amortisörer 

är tillåtna. 

 

 

Äskanden från klasserna 

Det har inkommit äskanden från M22 och M25. I balansrapporten finns innestående 

medel att ta ut. Mötet beslutar att inte tillmötesgå äskandena då de till största delen 

täcks av de pengar som finns innestående enligt balansräkningen. Styrelsen föreslår  

att förbundet betalar anmälningsavgiften för M25 som anmäler sig till sommarens SM-

segling innan den sista april i vår under förutsättning att de sedan också seglar. Under 

mötet kommer förslaget att istället ge alla förstagångsseglare gratis start. Efter 

diskussion beslutar mötet att förstagångsseglare i alla klasser skall få sin startavgift 

betald. 

 

 

Förslag från Bo Stenström och Ulf Engblom om att skriva en bok om Mälarbåten har 

inkommit. Detta bifalles av mötet. 

 

 



14. Övriga ärenden vilka styrelsen vill ta till årsmötesprotokollet 

 

Nya regler för SM status 

Remiss från Svenska Seglarförbundet angående regler för SM seglingar har kommit. 

Överlag är det positiva skrivningar. Ordförande får i uppdrag att svara på remissen. Det 

förslag som ordförande tar fram skall remitteras via mejl till klassrepresentanter och 

styrelse. Svaret skall vara inne den 1a december. I remissen för SM föreslås att bara 15 

båtar krävas för att vi skall ha SM status. Det är viktigt att vi inte slappnar av utan 

fortsätter att ragga båtar till tävlingarna. Mötet beslutar att vi skall ha som mål att vara 

25 båtar. 

 

 

Ersättning för arbete med tidningen 

Tidningsredaktören har önskemål om att få 2500 kronor per nummer i ersättning. Mötet 

beslutar avslå detta önskemål och om tidningsansvarig då väljer att hoppa av kommer 

Eva Söderlund att utses till redaktör. 

 

Kölplugg till M30 

Janne Söderberg  och Stig Kranberg fick på styrelsemötet mars 2010 i uppdrag att 

undersöka möjligheten att ta fram en köl-plugg för M30. Janne och Stig har gjort en hel 

del efterforskningar och kommit fram till att kostnaden varierar mycket efter hur 

pluggen skall användas – vad det behöver vara för material i den. Ythårdheten avgör 

hur många kölar man kan gjuta i den. Kostnaden totalt verkar bli ca 30 000 kr för att ta 

fram en lämplig plugg. Som ett alternativ är det möjligt att digitalisera kölens form.  

 

Gregor Wierusz erbjuder sig att ta fram en modell och går vidare i arbetet med Janne 

Söderberg.  

 

Mötet beslutar att Gregor jobbar vidare med digitaliseringen på ideell bas. Vi 

undersöker också traditionell tillverkning av en plugg. Budgeten blir 30 000 kr och kan 

tas ur 30ornas fonderade medel. Magnus Nilsson förvarar pluggen när den är klar. 

 

Mässan 

Ordförande har varit på möte i Råseglarhuset angående kommande års mässor. 

Temat på klassikermässan kommer att vara OS 1912. Neptunkryssarna och 

Skärgårdskryssarna tillsammans med Mälarbåtarna kommer att förfoga över ett antal 

meter i rad. Bilder, modell och reklam för SM på Utö kommer att presenteras. 2013 och 

2014 kommer temana på mässorna att vara gamla plastsegelbåtar och plastmotorbåtar. 

Förbundet hoppas vara med med en plast M22a 2013. Även plast 30orna skall 

eventuellt visas upp. Neptunkryssarna kommer att ställa ut en lottbåt. Mötet beslutar att 

gå vidare med förberedelserna för 2012 och 2013 års mässor och förbereda för att visa 

upp plast 22a och 30a om det är plasttema på mässan 2013. 

 

 

 

 

 

 



15. Fastställande av inkomst- och utgifts stat enligt budget samt årsavgift för 

kommande verksamhetsår 

 

Budgeten som är framtagen baseras på tidigare års budget. Den diskuterade pluggen är 

räknad som en investering. Avgående och tillträdande kassör får i uppdrag av mötet att 

föra in pluggkostnaderna i budgeten. 

 

Budgeten bygger på oförändrade avgifter. Avgiften skall läggas in i vårens tidning. 

 

 

16. Övriga frågor 

 

Kommande SM 

 

Utö 2012 

Till sommaren kommer SM att gå av stapeln  på Utö. Här har vi inte möjlighet att tälta 

men vi får sätta upp tält för att förvara våra saker. Bostad kan bokas. Information om 

SM skall med på mässan i vår. Det är Stig Kranberg som har kontakt med arrangerande 

Haninge Jollekappseglare. Samtidigt som vårt SM kommer också Rival 22orna att ha 

sitt SM.  

 

Ekoln 2013 

 SM 2013 kommer att gå av stapeln på Ekoln. Inget mer planerat.  

 

Östhammar 2014? 

Ett förslag har kommit från Östhammar att arrangera SM 2014. Mötet diskuterar en 

stund om det är rimligt med att åka så långt för SM. Mötet beslutar att hålla det öppet 

och att bjuda in dem till att på nästa årsmöte presentera sitt förslag. 

 

Rasta 2015? 

Rasta vill arrangera 2015. Detta intresse hänger samman med att göra Rasta till ett 

seglingscentrum. Vi är intresserade. 

 

Plast M22 

Janne Björnberg berättar om historien bakom den plast 22a som snart är klar. Nu finns 

däck på den ena av båtarna. Masten kommer från M22 nr 5 och kölen från nummer 53. 

Förhoppningsvis blir det sjösättning till midsommar. Båt nummer två kommer att 

komma först till sommaren 2013. Det finns i nuläget inte någon intressent på ett 

nybygge. Kostnaden för en ny M22 i plast kommer att bli ungefär densamma som för en 

Neptunkryssare – omkring 280 000 kr (alltså exklusive spinnaker).  

 

Mötet i Västerås 

Med på mötet finns inbjudan till Mälarbåtsträffen i januari 2012.   

 

Diskussionsforum 

Erik Persson berättar om det dåliga deltagandet av M22or på regattor. Det ligger på 

klassförbunden att göra allt som går för att ragga folk till seglingarna. Diskussionsforum 

diskuteras. Utrymme för debatt och information finns på hemsidan och Facebook. 

 



 

 

 

Internationellt 

Förslag ställs att vi vart fjärde år kan ha SM seglingar och samtidigt Europacup med 

internationella deltagare. Bra förslag. Förslag på att ta kontakter för att bilda en 

internationell organisation läggs fram. Intressant förslag. Inga beslut. 

 

 

Prisutdelning 

 

Prisutdelning genomförs.  

 

 

17. Mötets avslutande 

 

Ordföranden avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Eva Svensson Myrin 

 

 

 

 

 

 

Justeras: 

 

 

Bo Stenström  Stig Kranberg 

 



 

BILAGA 
 
 
 
Representanter i Mälarbåtsförbundet verksamhetsåret 2011-12 
 
Styrelsen   Mandat t o m 

Ordförande  Bo Stenström, fd M30-103  2013 
Vice ordförande  Jonnie Gustafson, M30-37  2012 
Sekreterare  Eva Myrin, M22-3 2013 
Kassör  Eva Söderlund (fyllnadsv)  2012 
Representant M15/M25  Edward Darpö, M25-42  2012 
Representant M22  Niklas Forslund, M22-40  2013 
Representant M30  Ulf Engblom, M30-69  2012 
Suppleant M15/M25  Robert Dybeck, M25 - 03  2013 
Suppleant M22  Robert Engblom, M22-92  2012 
Suppleant M30  Tord Bergman, M30-1  2013 
 
Tekniska Kommittén 
Sammankallande  Jan Söderberg, M30-107  2013 
Representant M15/M25  Bo Fritzell, M25-69  2012 
Representant M30  Björn Johansson, M30-132  2012 
Representant M 22 Erik Persson, M 22 133. 2013 
 
PR-Kommittén 
Sammankallande  Linda Kowallek Ekstrand, M30-131  2013 
Tidningsansvarig  Eva Söderlund (fyllnadsval) 2012 
Webbansvarig  Pontus Andersson, gast M25-31  2013 
Mässansvarig  Vakant  2012 
Klubbmästare  Oskar Bergman, M30-129  2013 
 
Revisorer 
Revisor  Magnus Nilsson, M30-74  2013 
Revisor  Lars Eklund, f d M25-64  2012 
 
Valberedning 
Representant M15/M25  Kjell Gustafson, M25-4 (sammankallande) 2012 
Representant M22  Mikael Forslund, M22-40  2012 
Representant M30  Göran Lindahl, M30-44  2012 

 


