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Protokoll Upplands Seglarförbunds årsmöte söndag den 6 december 2015 i Upsala Segel
Sällskaps klubbhus vid Skarholmen i Uppsala

Mötet inleddes med att USF Ordförande Kenneth Alness hälsade alla välkomna och i
samband med detta gjordes upprop avseende deltagare inför årsmötet.

Före mötesförhandlingarna delades priser och ett stipendium ut enligt bilaga1.

Diplom som tilldelades ESK respektive USS mottogs av klubbarnas representanter Louise
Lindqvist ESL och Markus Bergström USS

Avgående USF styrelseledamot Louise Lindqvist avtackades med blommor och hon önskades
lycka till med anledning av hennes flytt till Göteborg. (Louise hade ej möjlighet att närvara
under hela mötet)

Mötesförhandlingar:

1. Upprop enligt bilaga 2. Noteras att representanter för Gästriklands Seglarförbund
som adjungerats vid mötet deltog från punkt 17 a. NoSS och USS presenterade
fullmakter. Med hänvisning till USF stadgar §6 hade nämnda klubbars
fullmaktsinnehavare två röster vardera. Från distriktets klubbar fanns ESK, NoSS,
KOJK, SjBk, UKF o USS representerade

2. Till mötesordförande valdes Kenneth Alness
3. Till mötessekreterare valdes Lars-Eric Söderström
4. Till justeringsmän valdes Ragnar Jalakas ESK o Gustav Jernberg UKF
5. Mötet förklarade att mötet var behörigen utlyst
6. Dagordningen godkändes med tillägg av §17e ”Information från SFS seglardag och

Seglarträff som ägde rum i november”.
7. USF Ordförande redovisade USF Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2015 Bilaga

3 Sid 1-3
8. USF Ordförande redovisade förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 2015 och i

samband  med detta presenterades även budget för verksamhetsåret 2016 Bilaga 3
Sid 4

9. Revisorns berättelse för verksamhetsåret 2015 Bilaga 4
10. Mötet beviljade styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015
11. Till ordförande för en tid av ett år valdes Kenneth Alness KOJK
12. Till styrelseledamöter för en tid av tvår valdes Hans Ahlqvist NoSS och Kärstin Ödman

Ryberg. Till styrelseledamot fyllnadsval meddelade Ordförande USS Olle Jarstad att
två aspiranter (Markus Berg o Lena Jacobsson) till fyllnadsvalet fanns från USS. Olle J
skulle återkomma med namnet och mötet beslutade att den person Olle J meddelar
skall väljas som styrelseledamot för en tid av ett år



13. Till revisor valdes Ragnar Jalakas ESK och till revisorsuppleant valdes Mats Wahlberg
USS

14. Mötet beslutade att styrelsen inom sig utser ombud till Upplands Idrottsförbunds
årsmöte jämte erforderligt antal suppleanter

15. Mötet beslutade att styrelsen inom sig utser ombud till SSF Seglardag jämte
erforderligt antal suppleanter

16. Till sammankallande i valberedningen valdes Kent Ryberg KOJK. Förutom den
nämnde ingår distriktets samtliga klubbordföranden och arbetet i valberedningen
fortsätter således på samma sätt som de senare åren.

17. a/ Sammanslagning Upplands Seglarförbund/USF  o Gästriklands Seglarförbund.
Kenneth Alness redogjorde tillsammans med adjungerade från Gästriklands
Seglarförbund/GSF för de ekonomiska förutsättningarna. Bland annat beskrevs en
uträkning i förhållande till de båda distriktens medlemsantal så att summorna för
varje medlem skulle bli desamma. Efter denna uträkning har USF en summa kvar och
denna skulle vara kvar som ungdomsfond vid en sammanslagning. Nämndes också
hur vandringspriser och mötessekreteraren fick i uppdrag att se närmare på detta
och lämna förslag till en framtida styrelse. Adjungerade från Gästriklands
Seglarförbund meddelade att man haft årsmöte och där beslutat för en
sammanslagning med Upplands Seglarförbund.
BESLUT:

- att slå samman USF och GSF.
- Det nybildade förbundet skall heta ”Upplands/Gästriklands Seglarförbund
(UGSF)”.
- Ett avtal skall upprättas mellan USF o GSF där alla praktiska delar klargörs. Avtalet
skall upprättas under ledning Svenska Seglarförbundet och datum för bildandet av
USGF sker i samråd med SSF.
- Mötet tog också beslut om att det ekonomiska upplägget som redovisades skall
gälla men får hanteras av styrelsen.
- DM för kölbåtar och jollar skall finnas kvar som idag inom de ”gamla” distrikten.
- Namnbyte beträffande där det är en gemensam verksamhet för det nya distriktet
ex ”Upplands cupen” överläts till styrelsen att hantera
- Stadgarna skall kompletteras så att de blir relevanta efter sammanslagningen.

17 b/ Fastställande av nya ”Anvisningar för Upplandscupen” enligt förslag. Förslaget
hade i samband med kallelsen till årsmötet sänts ut till distriktets samtliga klubbar för
yttrande före eller i samband med årsmötet. Inga yttranden har inkommit före dagens
årsmöte.
Årsmötet beslutade

- att anta de nya anvisningar enligt förslag och då med uträkningen i förslagets bilaga 1
och med dagens datum som ”Fastställande-datum”.
-Uppdra åt mötessekreteraren att göra ändringar avseende namn och förkortningar så
att de stämmer överens med beslut i föregående mötespunkt. (17 a) Anvisningarna
med totaluträkningsförfarande bifogas mötesprotokollet som Bilaga 5A o Bilaga 5B

17 c/ Fastställande av datum för Upplandscup o DM 2016.



Fastställda datum för Cup o DM Uppland redovisas i bilaga 6. Vissa datum kunde inte
slutgiltigt fastställas vilket anges i bilagan, men med stor sannlikhet kommer de angivna
datumen och evenemangen kunna ske på angivna datum

17 d/ Junior SM jollar. Kenneth Alness meddelade att arbetet fortsätter med att om
möjligt arrangera SM 2017.  Den grupp som arbetar med frågan skall träffas onsdag den
9/12 för att arbeta vidare med frågan. Viss optimism föreligger i frågan om
arrangemanget

17 e/ Extra punkt: Rapport från Seglardagen och Seglarträffen i november. Ragnar
Jalakas och Kenneth Alness redovisade diskussioner som förts och hänvisade till SSF
hemsida för ytterligare detaljer.

18. Kenneth Alness avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse. Lars-Eric
”Lasse” Söderström som avsagt sig vidare åtagande i USF styrelse avtackades med
blommor. Lasse tackade för det och meddelade att han vid behov i ett
inledningsskede kan vara behjälplig i frågor som rör sekreterarskap och en del annat
fram till det att styrelsen utsett sekreterarfunktionen.

Protokollet Justeras

Ragnar Jalakas Gustav Jernberg

Uppsala den 29/12 2015

Kenneth Alness Lars-Eric Söderström

Mötesordförande Mötessekreterare


