
Östergötlands distriktseglarförbund
Årsmötes protokoll 2022-03-01

Närvarande: Bo Rogalin (LSS) , Bo Roxberg (VSS) , Fredrik Höge (WSK) , Olle Tjernberg 
(BrSS) ,  Mikael Jacobsson (GrSS) , Torbjörn Gunnarsson (LSS) 
Temporärt via Teams (dåliga uppkopplingar) närvarade Stefan Peterson (NSS). 

1. Mötets öppnande
Olle Tjernberg öppnade mötet.

2. Upprop, fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes ej då det inte finns några val på årsmötet.

3. Fråga om mötets behöriga utlysande 
Inbjudan till mötet skickades ut via mejl den 2022-02-08 dessutom som nyhet på odsf.nu 
hemsida samt Facebook (SkärgårdsCupen). 
Mötet godkände utlysandet.

      

4. Val av ordförande för mötet.
Olle Tjernberg  valdes.

5. Val av sekreterare för mötet.
Torbjörn Gunnarsson valdes. 

6. Val av två protokolljusterare för mötet.
Fredrik Höge samt Mikael Jacobsson valdes.

7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser 
för verksamhetsåret 2021.

a) ÖDSF-styrelsens verksamhetsberättelser 

Torbjörn Gunnarsson läste upp kölbåtsverksamhetsberättelsen. Tyvärr hade vi ingen VB för 
jolleverksamheten under mötet. Bo Roxberg redovisade de tävlings bidrag som betalats ut. 

Mikael Jacobsson berättade om ”Snäckevarp Sail Week” (som nu ingår i GrSS) och alla 
ungdomar som seglar optimist upp till 2-krona, 2021 var det ca: 70 st.

Bo Rogalin redovisade de utbildningar som skett 2021 och det som är på gång 2022

Fredrik Höge informerade om en Offshore Safetly kurs för offshore seglare. 



b) ÖDSF-styrelsens förvaltningsberättelse och budget
Bo Roxberg redovisade budget samt räkenskaper. För 2022 har vi utökat utbildningsposten 
rejält för att kunna bidra till fler ledare. 2022 kommer ÖDSF att sponsra klubbarna med 
50% för utbildning även på grön nivå.

c) ÖDSF:s revisionsberättelse.

Fredrik Höge läste upp revisionsberättelsen. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för DSF-styrelsens förvaltning
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet.

9. Val av ordförande till ÖDSF på en tid av 1 år
 Olle Tjernberg valdes

10. Val av ledamöter till ÖDSF på en tid av 1 år
Befintliga ledamöter omvaldes då vi inte hört att någon vill avsäga sig uppdraget. 

Andreas Hellström (LJS) , Bo Rogalin (LSS) , Bo Roxberg (VSS) , Torbjörn Gunnarsson 
(LSS) , Stefan Peterson (NSS). 

11. Val av revisor till ÖDSF på en tid av 1 år
 Fredrik Höge valdes.

12. Val av valberedning
Inget val gjordes. 

13. Val av ombud till Seglardagen
Inget val gjordes. 

14. Val av ombud till DF-möte
Inget val gjordes.  

15. Behandling av förslag till ÖDSF’s verksamhetsplan samt 
fastställande av årsavgift. Nuvarande avgift är 10kr per 
medlem

Mötet beslutade att avgiften skulle vara oförändrad , 10kr/medlem.  

  16. Behandling av motioner
Det hade inte inkommit några motioner.



17. Information från SSF
Olle Tjernberg informerade att SvenskSegling avvecklar samarbetet med Idrottonline till 
årsskiftet 2023 , vilket medför att alla klubbar som har sin hemsida på Idrottonline behöver 
flytta den till ett egen webb-hotel . ÖDSF har ännu inte beslutat vart vi skall flytta, innan 
idrottonline fanns vi på FSData , men vi avvaktar mer information från SSF.    

18. Mötet avslutades.

Ordförande Olle Tjernberg Sekreterare Torbjörn Gunnarsson

Justerare  Fredrik Höge Justerare Mikael Jacobsson
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