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M-båtsförbundets årsmöte 2013

Innan mötet öppnas informerar nästa års SM arrangörer om SM på Rasta 2014. Tävlingarna går 
av stapeln 3-5 juli. Det har hänt lite sedan sist tävlingarna arrangerades på Rasta. Till exempel 
finns en ny krögare. Det är inget annat arrangemang på Rasta under de här dagarna så det 
kommer att finnas gått om plats. Det planeras som vanligt för seglingar i tre dagar, torsdag, 
fredag och lördag. Sammanlagt förhoppningsvis åtta seglingar. På onsdagen seglas Tune Up.

Frukostpaket kommer förmodligen finnas levererade från krögaren. Ett önskemål från oss 
seglande är att de håller en del av hamnen reserverad för tävlande så att vi kan ligga samlade för 
gemenskapens skull. Vi kommer att vara på Gästpontonen. Seglarstugorna finns att hyra.
Tält för utrustning och boende går bra att sätta upp.

1. Årsmötets öppnande

Förbundets ordförande, Bo Stenström, öppnar mötet.

2. Upprop och upprättande av röstlängd

Röstlängd upprättas. 23 personer är närvarande på mötet. Inga fullmakter lämnas in.

3. Val av justeringsman att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokoll

Tord Bergman utses till att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

4. Val av två rösträknare

Två rösträknare utses. Gregor Wierusz och Janne Björnberg.

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. Förbundet har nu bättre ekonomi. Bland 
annat har vi fått in mer medlemsavgifter. Matrikeln innehåller numera bara betalande 
medlemmar men registret innehåller alla båtar. Årets resultat är 45 720 SEK.

Den viktigaste uppgiften inför framtiden är att bevara och öka deltagande på 
kappseglingarna. Vi kan stärka sammanhållning genom sociala aktiviteter. Flera goda 
idéer finns för arbete med PR för att öka kännedomen om båtarna. Särskilt behov finns i 
M22 klassen.

Verksamhets- och förvaltningsrapport godkännes av mötet och läggs till handlingarna.

8. Revisionsberättelse

Revisor Magnus Nilsson har skickat revisionsberättelse. Sekreteraren läser upp 
revisionsberättelsen. Mötet beslutar att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till 
handlingarna.

Förbundets nya kassör har gjort ett fantastiskt jobb.

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. 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. Motioner

Inga motioner

14. Övriga ärenden vilka styrelsen vill ta till årsmötesprotokollet

Avgifter för byggda båtar



Mötet beslutar att förbundet, enligt ordförandes förslag, skall efterskänka avgiften till de 
som tagit ut ritningar för att producera nya båtar under tiden från 2000 till dags dato. 
Efterskänkning av avgiften för framtida byggen beslutas från fall till fall.

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

Framtaget förslag till budget baseras på tidigare års budget och bygger på oförändrade 
avgifter. Dock föreslås en ökad tilldelning till M22orna för PR-insatser.

M25 kan också få motsvarande ökat bidrag för att täcka kostnader för PR-aktiviteter de 
vill genomföra.

De båtar som kommer till SM för första gången får sin startavgift efterskänkt. Detta 
oavsett om de har ett stöd från sin båtklubb eller inte. Detta gäller alla klasser.

Mötet beslutar enligt förslag.

16. Övriga frågor

PR och Mässan
Ted Lundberg redogör för planerna på PR-satsning för M22. Erik Persson berättar att 
förbundet är välkomna att ställa en båt på båtmässan i Stockholm i mäss-entrén. Det är 
en bra möjlighet. Det är bra att ställa ut en plastbåt och det vore allra bäst med en 
plast-22a.

Våra aktiviteter på mässan skall presenteras på webben.

Ted berättar vidare om planerna att i Stockholm erbjuda provsegling med en plast 22a. 
Båten bör förses med dekal som berättar att det är en M22. 

Mätningar
I diskussion med Svenska Seglarförbundet (SSF) har SSF krävt att själva få ordna alla 
kurser för mätmän. SSF har nu tagit tillbaka detta krav och vi får fortsätta som förut 
varför inga omedelbara åtgärder är nödvändiga. 

Styrelsen får i uppdrag att tillsammans med TK utreda möjligheterna och återkomma 
med förlag på hur frågan skall hanteras.

Pokal; Granholms Stiftelses Vandringspris för Starbåtar
Förslag läggs på att denna fina gamla pokal borde användas för att uppmärksamma 
någon av våra seglingsbedrifter.

Styrelsen får i uppdrag att föreslå vad denna buckla kan användas till.

17. Prisutdelningar
Tord Bergman delar ut säsongens priser.

18. Mötets avslutande



Ordföranden avslutar mötet och välkomnar Jonnie Gustafson som ny ordförande.
Sekreteraren tackar avgående ordförande på Förbundets vägnar, för stora insatser för 
Mälarbåtarna.

Vid protokollet

Eva Svensson Myrin

Justeras:

Bo Stenström  Tord Bergman



BILAGA 1

Representanter i Mälarbåtsförbundet verksamhetsåret 2013-14

Styrelsen   Mandat t o m
Ordförande  Jonnie Gustafson, M30-37  2015
Vice ordförande  Gregor Wierusz, M30-35  2014 (fyllnadsval 1 år)

Sekreterare  Eva Myrin, M30-121 2015
Kassör  Britt Marie Sagnill  2014
Representant M15/M25  Bo Fritzell, M25-69  2014 (fyllnadsval 1 år)

Representant M22  Mikael Forslund, M22-42  2015
Representant M30  Carl Jorns, M30-2 2014
Suppleant M15/M25  Robert Dybeck, M25 -03  2015
Suppleant M22  Erik Person, M22-133  2014
Suppleant M30  Tord Bergman, M30-1  2015

Tekniska Kommittén
Sammankallande  Jan Söderberg, M30-107  2015
Representant M15/M25  Bo Fritzell, M25-69  2014
Representant M30  Björn Johansson, M30-132  2014
Representant M 22 Erik Persson, M22-133 2015

PR-Kommittén
Sammankallande  Ted Lundberg, M30-109  2015
Tidningsansvarig  Arnold Jeppson 2014
Webbansvarig  Pontus Andersson, gast M25-31  2015
Mässansvarig  Erik Person, M22-133  2014
Klubbmästare  Oskar Bergman, M30-129  2015

Revisorer
Revisor  Magnus Nilsson, M30-74  2015
Revisor  Lars Eklund, f d M25-64  2014

Valberedning
Representant M15/M25  Stig Kranberg, M25-11 (sammankallande) 2014
Representant M22  Niklas Forslund, M22-42  2014
Representant M30  Göran Lindahl, M30-44  2014


