
Årsmöte Uppland Gästriklands årsmöte den 5 mars 20171. Upprop och fullmaktsgranskning. Lista på alla närvarande ifylldes (senedan).2. Kenneth Alness valdes till mötesordförande.3. Håkan Lundmark valdes till mötessekreterare.4. Fredrik Söderman och Linnea Ahlqvist valdes till justeringsmän.5. Mötet ansåg att det var behörigt utlyst.Förslag: Bilägg fragment blanket för röstfullmakt för deltagare.6. Dagordningen godkändes.7. Kenneth föredrog UGSF:s verksamhetsberättelse.Frågor, synpunker och diskussion: Hur kan vi bättre utnyttja potentialenav ökat intresse från nya och befintliga vuxna och äldre seglare, t exföräldrar. Vilka lager och kurser som bedrivs i klubbar och klasser. Hurkan vi lära oss från isseglingen hur kompetens kan överföras till nyaseglare.8. Kenneth föredrog styrelsens förvaltningsberättelse.Diskuterades frågan om ingående värden och metod för fakturering tillklubbarna med anledning av sammanslagningen av distrikten Upplandoch Gästrikland.9. Revisorn föredrog sin berättelse och föreslog att styrelsen beviljasansvarsfrihet.10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen.11. Denna punkt hänskjuts och pkt 17 lyfts upp. Som ordförande för 1 årtillika ordförande i styrelsen valdes Kenneth.12. Som halva antalet styrelseledamöter omvaldes Håkan på omval på ett år,Thomas Persson omväljs på två år Andrea Gleerup och Gunnar Larssonvaldes på två år.13. Som revisor valdes Ragnar Jalakas. Till revisorssuppleant valdes MatsWahlberg.14. Mötet beslutade att USGF:s styrelse får besluta ombud och suppleanter tillUpplands Idrottsförbunds och Gästriklands Idrottsförbund.15. Mötet beslutade att USGF:s styrelse får besluta ombud och suppleanter tillSSF:s seglardag.16. Till valberedning valdes ordföranden I alla distriktets klubbar. Kent ärsammankallande.17. Behandling av ärenden som framförts av styrelsen samt ärenden somingivits enligt USF stadgar paragraph 8.a. Sammanslagning av Upplands och Gästriklands Seglarförbundb. Fastställande av datum för UG cupen och DM 2016c. Junior-SM jollarKenneth föredrog ett förslag att säkra upp styrelsearbetet genom attutöka antalet ledamöter samt lägga ut mer operationella frågor tillklubbarna. Tex JSM och uppföljningsarbete av detta samt vidare arbetemed “Team Uppland Gästrikland”.



Team Uppland Gästrikland: Diskussion om hur detta initiativ kan/bördrivas framåt.Sailcoach/Elit/arbetsformer/ledarskap/inriktning. Inget beslut fattades.I den närmaste perioden är en lämplig prioritering för Team UpplandGästrikland vara att förbereda inför JSM.
Uppland Gästriklandcupen, UGC:Kent föredrog de datum spikats och rekommenderats för kurser ochUppland Gästriklandscup (ESK & UKF) Kojk kan arrangera på Ekoln omnågon Uppsala-klubb (USS?) kan ställa sin anläggning till förfogande.Förslag: Använd Ekoln så mycket som möjligt för UG-cupen inför JSM. (tredelseglingar)
Norrtälje: 17/9Gävle: TBDSigtuna: TBDDM (USS): Finn & kölbåtar (10-11/6), 606, OK, Neppare, IFDM jolle: Sigtuna 24/9 som förslag.Mötet beslutade att det framgent skall vara ett DM för jollar för detsamlade distriktet Uppland & Gästrikland.För kölbåtar blir det fortsättningsvis ett DM för Gästrikland och ett DM förUppland.Mötet beslutade att form och process för samgåendet mellan Uppland ochGästriklands förbund remitteras under en vecka för att därefter formelltbeslutas.18. Mötet avslutades.
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