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M-båtsförbundets årsmöte 2012 
 

 

Innan mötet öppnas informerar nästa års SM arrangörer om SM i Uppsala 2013. Tävlingarna går 

av stapeln 4-6 juli. Ankomst och registrering sker den 2a och 3e. Planen är att vi kommer att 

köra 3+3+2 race. Regattamiddag kombineras med jubileumsmiddag och prisutdelning. Det finns 

möjlighet att komma även tidigare under veckan. Vi är välkomna att slå upp tält på gräsytor och 

att parkera bilar och husvagnar på grusytan. Det finns plats för större båtar att bo i. Kran som 

lyfter fyra ton samt två mastkranar finns att tillgå. Vi kommer att få köpa frukost- och 

lunchpaket. Grillar kommer att vara igång på kvällarna för egen grillning eller köp av grillat. 

Arrangörerna hälsar välkomna till Ekoln. 

 

 

1. Årsmötets öppnande 

 

Förbundets ordförande, Bo Stenström, öppnar mötet. 

 

 

2. Upprop och upprättande av röstlängd 

 

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

fullmakter lämnas in. 

 

 

3. Val av justeringsman att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokoll 

 

Göran Lindahl utses till att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

 

 

4. Val av två rösträknare 

 

Två rösträknare utses. Ulf Engblom och Tord Bergman. 

 

 

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 

för mötet. 

 



 

7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport 

 

Sekreteraren redovisar verksamhetsberättelsen.   

 

Ordförande redovisar förvaltningsberättelsen med stöd av Magnus Nilsson.  Kassören 

fick jobb i Japan och var där så det var med viss möda som årsredovisningen blev klar. 

Magnus har gjort ett mycket bra jobb. Ekonomin är ansträngd. Problemet består i att allt 

färre medlemmar betalar sin medlemsavgift. För att påminna om betalningen har 

klassförbunden ringt runt. Annonsering av avgift missades i första tidningsnumret. 

Påminnelse gick ut i nr 2 med brev även till utländska båtägare. Intrycket är att de flesta 

som inte har betalt bara har missat det. 

 

Verksamhets och förvaltningsrapport godkännes och läggs till handlingarna. 

 

 

8. Revisionsberättelse 

 

Revisor Magnus Nilsson redogör för revisionsberättelsen. Mötet beslutar att godkänna 

den och 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. Vissa vakanta platser. 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 1. 

 

 

12. Val av valnämnd enligt §19 

 

Mötet beslutar enligt förslag. Sammanställning i bilaga 1. 

 

 

13. Behandling av motioner, äskanden och förslag 

 

5 motioner och inga äskanden har inkommit till årsmötet.  

 

Motion 1 

Spirbom för genua M25.  

Det bör vara fri längd för den har en ideal längd.  

Mötet bifaller motionen. 



 

Motion 2 

Korrigering av tabellvikt M30. SRS talet anses av många vara felaktigt. TK konstaterar 

att vikten varierar mycket. Det behöver göras en fullständig utredning. Mötet beslutar 

att genomföra en fullständig utredning under ledning av M 30- eskaderchefen och Tk. 

 

Motion 3 

Motion om ändrade förlikslängder för M30 och M22 har inkommit. Måtten föreslås 

vara 715 cm för M30 och 590 cm för M22.  

Mötet bifaller motionen med den reservationen att förändringen bara gäller genua. 

Mötet ger styrelsen i uppdrag att informera SSF. 

 

Motion 4 

Fockens mått bör lämnas fria förutom ett LP-mått om max 253 cm. 

Mötet bifaller motionen. 

 

Motion 5 

Motion angående motioner 2011. 

Motionerna har behandlats. Diskussioner får föras vidare i M22-klassen. 

 

 

14. Övriga ärenden vilka styrelsen vill ta till årsmötesprotokollet 

 

Segelmärken 

Märkena för märkning av segel är slut. Diskussion förs huruvida förbundet skall ha 

egna märken eller om segelmakarna skall märka seglen med SSFs märken. De flesta 

andra förbund har slutat att använda egna märken. Mötet beslutar att gå över till SSFs 

märken. 

 

Arkivering av handlingar 

Sjöhistoriska tar gärna handlingarna. Hård rensning och sedan deponering på 

Sjöhistoriska. Sjöhistoriska gör detta kostnadsfritt. Mötet anser att vi går vidare i 

diskussionen med Sjöhistoriska. 

 

Stiftelse för renovering 

Förra årsmötet fick styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna att bilda en stiftelse 

för renovering av M22. Stiftelse är resurskrävande och krångligt. Mötet anser att frågan  

avskrivs. 

 

Renoveringsfond 

På förra årsmötet fick styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att bilda en fond till 

vilken medlemmar och andra kan skänka pengar för renovering/del av renovering av 

Mälarbåtar. Mötet beslutar att ge Styrelsen i uppdrag att införa denna möjlighet efter att 

ha kollat om det är tillåtet att samla pengar på det viset. 

 

Organisationsplanen 

Utifrån diskussion vid förra årets årsmöte framstår det att vi har en oklarhet i 

organisationsplanen. Tillägg behöver göras i stadgarna så att det står motioner och 

äskanden och inte bara motioner. Mötet beslutar att genomföra ändringen. 

 

Begäran att hyra M30 formar 



Begäran om att hyra M30 formar för produktion av annan båttyp har inkommit. TK 

finner inte att detta ligger i förbundets intresse. Styrelsen föreslår att förfrågan avslås. 

Mötet avslår förfrågan. 

 

 

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

kommande verksamhetsår 

 

Budgeten som är framtagen baseras på tidigare års budget.  

Förslag finns på att höja utgifterna för mässa med 1000 kr och att öka medlemsavgiften 

för båtägare med 50 kr men att låta avgiften vara oförändrad för stödjande medlemmar. 

Mötet beslutar att införa de föreslagna förändringarna. 

 

 

16. Övriga frågor 

 

Remissvar SSF ang. aktivare segling 

För kännedom läser ordförande upp ett svar som skickats till SSF efter konsultation 

med styrelsen. 

 

Förhållandet mellan tidningen och hemsidan 

Mötet ger styrelsen i uppdrag att se till att en annonsprislista läggs ut på nätet som 

upplyser om priser på annonser i tidning och hemsidor.  

 

Listan över mätmän 

Mötet ger styrelsen i uppdrag att uppdatera listan över mätmän. 

 

Få igång PR kommitteen 

Mötet ger styrelsen i uppdrag att kalla samman PR kommittén och få igång ett starkt 

PR-arbete. 

 

 

17. Mötets avslutande 

 

Ordföranden avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Eva Svensson Myrin 

 

 

 

 

 



 

Justeras: 

 

 

Bo Stenström  Göran Lindahl 

 



 

BILAGA 1 
 
 
 
Representanter i Mälarbåtsförbundet verksamhetsåret 2012-13 
 
Styrelsen   Mandat t o m 

Ordförande  Bo Stenström, fd M30-103  2013 
Vice ordförande  Jonnie Gustafson, M30-37  2014 
Sekreterare  Eva Myrin, M22-3 2013 
Kassör  Brittmarie Sagnil  2014 
Representant M15/M25  Vakant  2014 
Representant M22  Mikael Forslund, M22-42(fyllnadsval)  2013 
Representant M30  Carl Jorns, M30-2 2014 
Suppleant M15/M25  Robert Dybeck, M25 -03  2013 
Suppleant M22  Erik Person, M22-133  2014 
Suppleant M30  Tord Bergman, M30-1  2013 
 
Tekniska Kommittén 
Sammankallande  Jan Söderberg, M30-107  2013 
Representant M15/M25  Bo Fritzell, M25-69  2014 
Representant M30  Björn Johansson, M30-132  2014 
Representant M 22 Erik Persson, M22-133 2013 
 
PR-Kommittén 
Sammankallande  Linda Kowallek Ekstrand, M30-131  2013 
Tidningsansvarig  Arnold Jeppson 2014 
Webbansvarig  Pontus Andersson, gast M25-31  2013 
Mässansvarig  Erik Person, M22-133  2014 
Klubbmästare  Oskar Bergman, M30-129  2013 
 
Revisorer 
Revisor  Magnus Nilsson, M30-74  2013 
Revisor  Lars Eklund, f d M25-64  2014 
 
Valberedning 
Representant M15/M25  Stig Kranberg, M25-11 (sammankallande) 2013 
Representant M22  Niklas Forslund, M22-42  2013 
Representant M30  Göran Lindahl, M30-44  2013 

 

 

 

 

 


