Protokoll fört vid gemensamt extra årsmöte med Västergötlands- och Värmlands
Seglarförbund i Mariestad 2006-03-25

Närvarande:
Med fullmakt: Arne Jörgensen och Kent Persson HSS, Torbjörn Käll och
DanHjalmarsson MSK, Conny Ohlsson ABK, Per Söderström VSS,
Lars –Erik Gustafsson och Lars-Erik Andersson CSS,
Magnus Ekblad SSW, Per-Ola Lidar och Kjell Wiik SjöSS,
Jan-Erik Alm och Erik-Ludvig Berggren BBS.
Morgan Svensson, KDSS , Marianne Stålheim SHBS, Per Åberg, CRSS
Fredrik Pettersson, SSÅV

Ur styrelserna:

Harald Gradén, Lars Niklasson, Ingemar Johansson,
Karl-Åke Ragnarsson, Sven Sjöö, Lars Ernholm,
Josef Jura, Jonny Christiansen.

Övriga:

Lars Berglund Stenungsund.

§1

Mötets öppnande
Ordförande Västergötlands SF Harald Gradén hälsade välkommen till det
gemensamma extra årsmötet och förklarade extra årsmötet öppnat.

§2

Val av ordförande för mötet.
Lars Berglund Stenungsund föreslogs och valdes till ordförande.

§3

Val av sekreterare för mötet.
Till sekreterare för extra årsmötet valdes Ingemar Johansson.

§4

Upprop, fullmaktsgranskning.
Närvarande enligt ovan samt beslutades att justering av röstetal vidtages, enligt
gällande röstlängd, om röstning blir aktuell.
Bilaga 2

§5

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes med tillägg p 8 c
”Beslut angående samgående”. .

Bilaga 1

§6

Extra årsmötet konstaterades varit behörigen utlyst

§7

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Morgan Svensson KDSS och
Kjell Wiik SjöSS.

§8

Stadgeärenden.
a) Antagande av stadgar för Värmland/Västergötlands Seglarförbund.
Bilaga 3
Bearbetades förslag till stadgar varvid följande §§ ändrades att lyda enl nedan:
13 § p 10. val av åtta ( 8 ) övriga ledamöter för en tid av två ( 2 ) år.
(varvid valen bör ske så att fyra ( 4 ) ledamöter väljs vartannat år).
Kap 3 16 § tredje stycket:
Styrelsen sammankallas av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga
ledamöter kallats, och minst fem ( 5 ) ledamöter är närvarande. Om …….
Därutöver språkliga justeringar § 7 samt sid 5 angående valbar person.

b) Beslut angående organisationsnummer.
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att behålla och överföra
organisationsnumret ( 86 66 01- 01 06 ) för Västergötlands Seglarförbund
till Värmland / Västergötlands Seglarförbund.

c) Beslut angående samgående.
Beslutades om samgående till ett nytt distrikt varvid Värmlands
Seglarförbund upphör fr o m kommande årsmöte.

§9

Beslut angående kostnader som uppkommer fr o m 1 sept 2006.
Beslutades att dessa kostnader skall belasta det nya distriktet och ingå i dess
kommande årsredovisning.

§ 10

Valberedningens förslag Interimsstyrelse.
Valberedningen lämnade redovisning av reviderat förslag till interimsstyrelse
enligt bilaga.
Beslutades enligt förslag.
Bilaga 4
Föreslogs komplettering och förtydligande avseende uppdrag för gemensam
valberedning. Sammansättning enligt tidigare val.
Beslutades enligt nedan:
Ordförande: Mikael Norrman Vänersborg
Vice ordförande: Arne Jörgensen Hjo
Ledamöter: Marianne Stålheim Skoghall, Lars-Erik Gustafsson Karlsborg,
Bo Wigfors Hammarö och Göran Åberg Karlstad.
Uppdrag enligt bilaga 3 i protokoll från AG-möte 2006-02-04.
Bilaga 5

§ 11

Övriga frågor.
a) Tankar inför framtiden”
Ingemar Johansson lämnade en kortfattad redovisning över frågor som
interimsstyrelsen kommer att bearbeta och säkerligen kommer att inhämta
synpunkter på.
Bilaga 6.
b) Sailcoach
Utifrån UTKAST i Sailcoach-frågan redogjorde Ingemar Johansson för detta
ärende. Den tidigare inrättade befattningen inom Västergötlands SF
”Förbundstränare” kan, med mindre tillägg enligt utkastet, numera arbeta under
begreppet Sailcoach.
Den ekonomiska frågan löses tills vidare i enlighet med tidigare beslut varvid
tidigare förslag att ”prislista” skall upprättas för dennes medverkan i olika
uppdrag.
Beslutades att arbeta vidare i denna riktning.
Bilaga 7

§ 12

Mötets avslutande.
Sven Sjöö tackade Lars Berglund för uppdraget som ordförande för detta viktiga
möte samt tackade för förtroendet att leda interimsstyrelsens arbete.
Lars Berglund avslutade mötet.

Vid protokollet
_________________________
Ingemar Johansson

Justeras:
_________________________
Morgan Svensson

_____________________
Kjell Wiik

