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Årsmötesprotokoll 2020, 19:00 Digitalt via Teams  

Upplands/Gästriklands Seglarförbund.  

 

Förslag till dagordning  

 

1. Ordförande Hinrik Nyberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Upprop och fullmaktsgranskning. 

o ESK JA 

o ESS JA 

o Gefle SS JA 

o Grisslehamn NEJ 

o Håbo Ja 

o KFUM Uppsala Nej 

o KOJK Ja 

o Norrtälje Nej 

o Sandviken Nej 

o Surfing Nej 

o Sigtuna Ja 

o Tulka Nej 

o UKF Ja 

o USS Ja 

o Öregrund Ja 

o Östhammar Nej 

 

 

3. Val av mötesordförande.  

Hinrik valdes till ordförande  

 

4. Val av mötessekreterare.  

Niklas Ölmestrand valdes till sekreterare.  

 

5. Val av två justeringsmän. 

 Klas Elwinger. Sakarias Peterson 

 

6. Fråga om mötets behöriga utlysande.  

Årsmötet godkände inbjudan.  

 

7. Godkännande av dagordning.  

Årsmötet godkände dagordning 

 

8. Behandling av UGSF:s verksamhetsberättelse för sist förflutet 

verksamhetsår.  

Några DM för vissa klasser saknas i verksamhetsberättelsen. Förslag från 
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ordförande är att kompletteringar skickas till Niklas Ölmestrand för att 

komplettera verksamhetsberättelsen (bilaga). 

 

9. Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse för sist förflutet 

verksamhetsår.  

 

10. Revisorernas berättelse för samma tid.  

Kenneth gick igenom och ville förtydliga varför förbundet har en så stor 

kassa. Under 90-talet så var ambitionen att starta en ungdomsfond inom 

förbundet. Målet var att samla ihop 1 miljon kronor. Förbundet fick in ca 

400 000 kronor innan den satsningen lades ned. Vidare så har överskottet 

från arrangemanget JSM inbringat ett överskott till förbundet. Av de 

800 000 kronor i kassan idag så ligger ca 500 000 för ungdomsverksamhet 

och 300 000 kr för övriga verksamhet. 

   

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsmötet ger ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

12. Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. 

Gemensam kappseglingskalender. När det gäller budget tror vi att det 

kommer mer önskemål från klubbarna efter årsmötet. Klas Elwinger tipsar 

att man kan söka extra klubbstöd till vinterverksamhet från Svenska 

Seglarförbundet. Dock måste ansökningar komma in innan 31/12-2020. 

 

13. Fastställande av avgifter från distriktets föreningar för kommande 

verksamhetsår.  

Årsmötet väljer att avgiften är oförändrad inför nästa verksamhetsår.  

 

14. Val på 1 år av ordförande i UGSF 

Enligt stadgarna ska ordföranden i någon av de 8 största klubbarna svara för 

ordförandeskapet i valberedningen där samtliga ordförandena, eller den hen 

utser, ingår i valberedningen. Detta har inte fungerat och därför har Per 

Nilsson (v. ordf USS) tagit på sig att agera valberedning. Dock har inte Per 

Nilsson lyckats hitta någon att acceptera uppdraget som ordförande inför 

nästa verksamhetsår. Den nya styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att i lugn 

och ro föra en dialog kring om någon inom sig vill ta på sig uppdraget som 

ordförande under 2020-2021. 

 

15. Val på 2 år av halva antalet styrelseledamöter 

Sakarias Petersson (Öregrunds Båtklubb), Alexander Ramsay (Sigtuna BK) 

väljs in på 2 år, Kenneth Alness omväljs på 1 år. 
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16. Val av minst en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år. 

 Omval av Ragnar Jalakas och Kent Ryberg. Väljs till Revisor och 

revisorssuppleant. 

 

17. Val av ombud till Upplands och Gästriklands Idrottsförbund jämte 

erforderliga suppleanter.  

Styrelsen får i uppdrag att utse ombud.  

 

18. Val av ombud till SSF:s seglardag jämte erforderligt antal suppleanter. 

Styrelsen får i uppdrag att utse ombud. 

 

19. Val av ordförande i valberedningen för en tid av ett år som anges i 

stadgarna §15. 

Enligt stadgarna kommer valberedningens ordförande inför kommande 

verksamhetsår vara ordföranden i ESK. Styrelsen får i uppgift att ta kontakt 

med ordföranden efter sommaren för att avisera denne om detta. 

 

20. Behandling av ärenden  

Inga Förslag till ärenden till årsmötet har inkommit. 

 

21. Ersättning till ungdomsledare. Olika på klubbar 

Styrelsen får i uppdrag av årsmötet att ta fram underlag för hur utbred 

denna problematik är. Och utifrån detta tar Styrelsen fram ett förslag.  

 

22. Gemensam kappseglings kalender för UGSF.  

Oskar Röös berättar om ambitionen kring detta gemsamma initiativ. Tidigare 

har det funnits en cup som hette Upplands Cupen. Oskar har försökt att hitta 

ett format där seglingar läggs genom året men att det finns en röd tråd genom 

dessa där vi premierar deltagande. Det finns idag inte några fasta datum i 

förslaget men förslaget säger 2 tävlingar på våren och 2 på hösten. 2 st i 

Uppsala och 2 seglingar i klubbar längst kusten. Sigtuna ser mycket positivt 

på detta och dom tar gärna på sig att arrangera ett av dessa tillfällen. Kojk är 

väldigt positiva och dom tar gärna på sig en segling 12/6.  

Förslag från Sigtuna är att vi inför regionskval samlar ihop deltagarna som ett 

Uppland/Gästriklands lag. Viktigt att arrangörskapet sprids. Upplägget med 

träning på förmiddag och tävling på eftermiddagen är ett bra upplägg. Att se 

över möjligheten till ett resebidrag. Kojk erbjuder sig att bjuda in funktionärer 

till att vara med på deras målbåt under en tävling. Oskar tar med sig dessa 

synpunkter. Oskar fortsätter arbeta med förslaget och håller dialogen med 

klubbarna.  

23. Mötes avslutas 

Årsmötet ajourneras och ett extra årsmöte kallas till för att välja ordförande 
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Närvarolista 

 

Åsa Hagström, UGSF 

Hinrik Nyberg, UGSF 

Kenneth Alness, UGSF  

Anders Frelin, UGSF 

Niklas Ölmestrand, UGSF 

Oskar Röös, UGSF 

Klas Elwinger, UKF 

Fredrik Söderman, UKF 

Erik Lästh, KOJK 

Alexander Ramsay, SiBK 

Charlotta Wieland, SiBK 

Jonas Ettemo, USS 

Anna-Karin Theelke, USS 

Per Ek, USS 

Per Nilson, USS 

Bo Narving, GSS 

Daniel Andersson, ESS 

Jonas Andrae Johansson, HBK 

Peter Loboda, ÖBK 

Sakarias Peterson, ÖBK 
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Årsmötesprotokoll 2020, 19:00 Digitalt via Teams  


Upplands/Gästriklands Seglarförbund.  


 


Förslag till dagordning  


 


1. Ordförande Hinrik Nyberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 


2. Upprop och fullmaktsgranskning. 


o ESK JA 


o ESS JA 


o Gefle SS JA 


o Grisslehamn NEJ 


o Håbo Ja 


o KFUM Uppsala Nej 


o KOJK Ja 


o Norrtälje Nej 


o Sandviken Nej 


o Surfing Nej 


o Sigtuna Ja 


o Tulka Nej 


o UKF Ja 


o USS Ja 


o Öregrund Ja 


o Östhammar Nej 


 


 


3. Val av mötesordförande.  


Hinrik valdes till ordförande  


 


4. Val av mötessekreterare.  


Niklas Ölmestrand valdes till sekreterare.  


 


5. Val av två justeringsmän. 


 Klas Elwinger. Sakarias Peterson 


 


6. Fråga om mötets behöriga utlysande.  


Årsmötet godkände inbjudan.  


 


7. Godkännande av dagordning.  


Årsmötet godkände dagordning 


 


8. Behandling av UGSF:s verksamhetsberättelse för sist förflutet 


verksamhetsår.  


Några DM för vissa klasser saknas i verksamhetsberättelsen. Förslag från 
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ordförande är att kompletteringar skickas till Niklas Ölmestrand för att 


komplettera verksamhetsberättelsen (bilaga). 


 


9. Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse för sist förflutet 


verksamhetsår.  


 


10. Revisorernas berättelse för samma tid.  


Kenneth gick igenom och ville förtydliga varför förbundet har en så stor 


kassa. Under 90-talet så var ambitionen att starta en ungdomsfond inom 


förbundet. Målet var att samla ihop 1 miljon kronor. Förbundet fick in ca 


400 000 kronor innan den satsningen lades ned. Vidare så har överskottet 


från arrangemanget JSM inbringat ett överskott till förbundet. Av de 


800 000 kronor i kassan idag så ligger ca 500 000 för ungdomsverksamhet 


och 300 000 kr för övriga verksamhet. 


   


11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 


Årsmötet ger ansvarsfrihet för styrelsen. 


 


12. Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. 


Gemensam kappseglingskalender. När det gäller budget tror vi att det 


kommer mer önskemål från klubbarna efter årsmötet. Klas Elwinger tipsar 


att man kan söka extra klubbstöd till vinterverksamhet från Svenska 


Seglarförbundet. Dock måste ansökningar komma in innan 31/12-2020. 


 


13. Fastställande av avgifter från distriktets föreningar för kommande 


verksamhetsår.  


Årsmötet väljer att avgiften är oförändrad inför nästa verksamhetsår.  


 


14. Val på 1 år av ordförande i UGSF 


Enligt stadgarna ska ordföranden i någon av de 8 största klubbarna svara för 


ordförandeskapet i valberedningen där samtliga ordförandena, eller den hen 


utser, ingår i valberedningen. Detta har inte fungerat och därför har Per 


Nilsson (v. ordf USS) tagit på sig att agera valberedning. Dock har inte Per 


Nilsson lyckats hitta någon att acceptera uppdraget som ordförande inför 


nästa verksamhetsår. Den nya styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att i lugn 


och ro föra en dialog kring om någon inom sig vill ta på sig uppdraget som 


ordförande under 2020-2021. 


 


15. Val på 2 år av halva antalet styrelseledamöter 


Sakarias Petersson (Öregrunds Båtklubb), Alexander Ramsay (Sigtuna BK) 


väljs in på 2 år, Kenneth Alness omväljs på 1 år. 







Protokoll Upplands och Gästriklands Seglarförbund, 2020-11-23 3 (3) 


 


16. Val av minst en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år. 


 Omval av Ragnar Jalakas och Kent Ryberg. Väljs till Revisor och 


revisorssuppleant. 


 


17. Val av ombud till Upplands och Gästriklands Idrottsförbund jämte 


erforderliga suppleanter.  


Styrelsen får i uppdrag att utse ombud.  


 


18. Val av ombud till SSF:s seglardag jämte erforderligt antal suppleanter. 


Styrelsen får i uppdrag att utse ombud. 


 


19. Val av ordförande i valberedningen för en tid av ett år som anges i 


stadgarna §15. 


Enligt stadgarna kommer valberedningens ordförande inför kommande 


verksamhetsår vara ordföranden i ESK. Styrelsen får i uppgift att ta kontakt 


med ordföranden efter sommaren för att avisera denne om detta. 


 


20. Behandling av ärenden  


Inga Förslag till ärenden till årsmötet har inkommit. 


 


21. Ersättning till ungdomsledare. Olika på klubbar 


Styrelsen får i uppdrag av årsmötet att ta fram underlag för hur utbred 


denna problematik är. Och utifrån detta tar Styrelsen fram ett förslag.  


 


22. Gemensam kappseglings kalender för UGSF.  


Oskar Röös berättar om ambitionen kring detta gemsamma initiativ. Tidigare 


har det funnits en cup som hette Upplands Cupen. Oskar har försökt att hitta 


ett format där seglingar läggs genom året men att det finns en röd tråd genom 


dessa där vi premierar deltagande. Det finns idag inte några fasta datum i 


förslaget men förslaget säger 2 tävlingar på våren och 2 på hösten. 2 st i 


Uppsala och 2 seglingar i klubbar längst kusten. Sigtuna ser mycket positivt 


på detta och dom tar gärna på sig att arrangera ett av dessa tillfällen. Kojk är 


väldigt positiva och dom tar gärna på sig en segling 12/6.  


Förslag från Sigtuna är att vi inför regionskval samlar ihop deltagarna som ett 


Uppland/Gästriklands lag. Viktigt att arrangörskapet sprids. Upplägget med 


träning på förmiddag och tävling på eftermiddagen är ett bra upplägg. Att se 


över möjligheten till ett resebidrag. Kojk erbjuder sig att bjuda in funktionärer 


till att vara med på deras målbåt under en tävling. Oskar tar med sig dessa 


synpunkter. Oskar fortsätter arbeta med förslaget och håller dialogen med 


klubbarna.  


23. Mötes avslutas 


Årsmötet ajourneras och ett extra årsmöte kallas till för att välja ordförande 
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Närvarolista 


 


Åsa Hagström, UGSF 


Hinrik Nyberg, UGSF 


Kenneth Alness, UGSF  


Anders Frelin, UGSF 


Niklas Ölmestrand, UGSF 


Oskar Röös, UGSF 


Klas Elwinger, UKF 


Fredrik Söderman, UKF 


Erik Lästh, KOJK 


Alexander Ramsay, SiBK 


Charlotta Wieland, SiBK 


Jonas Ettemo, USS 


Anna-Karin Theelke, USS 


Per Ek, USS 


Per Nilson, USS 


Bo Narving, GSS 


Daniel Andersson, ESS 


Jonas Andrae Johansson, HBK 


Peter Loboda, ÖBK 


Sakarias Peterson, ÖBK 
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