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Årsmöte 30 november 2020, Digitalt via Teams  

 

Förslag till dagordning  

 

1. Upprop och fullmaktsgranskning. 

  Närvarande klubbar vid upprop: 

• Ekolns segelklubb 

• Håbo båtsällskap 

• Knivsta optimistjolleklubb 

• Uppsala kanotförening 

• Upsala segelsällskap 

• Sandvikens segelsällskap 

• Sigtuna båtklubb 

• Öregrunds båtklubb 

2. Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Niklas Ölmestrand. 

3. Val av mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Fredrik Söderman.  

4. Val av två justeringsmän 

• Charlotta Wieland 

• Jonas Andrae Johansson 

5. Fråga om mötets behöriga utlysande. 

Mötet konstaterades utlyst i tid 

 

6. Godkännande av dagordning. 

Beslutade att godkänna dagordningen 

 

7. Behandling av UGSF:s verksamhetsberättelse för sist förflutet 

verksamhetsår. 

Verksamhetsberättelsen godkändes med tilläggen att SM även hållits i Finnjolle 

och OK-jolle samt att Daniel Miles från UKF vunnit årets Sverigecup i Finnjolle. 

 

8. Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse för sist förflutet 

verksamhetsår. 

Niklas gick igenom förbundets Bokslut och resultat för verksamhetsåret 2020-

2021. 

 

9. Revisorernas berättelse för samma tid. 

Revisorerna konstaterade att förbundets handlingar är i god ordning samt att föreslå 

årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

 

10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

Beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet. 
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11.Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.  

Styrelsen presenterade sitt förslag på verksamhetsplan för förbundet för kommande 

verksamhetsår. Verksamhetsplanen godkändes med diskussioner om Team 

Gästrikland Upplands roll. 

 

12.Fastställande av avgifter från distriktets föreningar för kommande 

verksamhetsår.  

Beslutade att behålla avgifterna oförändrade inför nästa verksamhetsår. 

 

13.Val på 1 år av ordförande i UGSF.  

Till ordförande på ett år valdes Niklas Ölmestrand. 

 

14.Val på 2 år av halva antalet styrelseledamöter.  

På två år valdes: 

• Fredrik Svennberg valdes på två år 

• Eric Lästh valdes på två år 

• Oskar Röös valdes på ett år 

 

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

Till revisor valdes Kent Ryberg och revisorssuppleant Ragnar Jalakas. 

 

16.Val av ombud till Upplands och Gästriklands Idrottsförbund jämte 

erforderligt antal suppleanter.  

Beslutade att styrelsen tillsätter representanter. 

 

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

Beslutade att styrelsen tillsätter representanter. 

 

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

stadgarna §15.  

Till valberedning valdes ordförandena i distriktets samtliga klubbar och till 

ordförande för valberedningen valdes Uppsala kanotförenings ordförande. 

 

19. Behandling av ärenden varom förslag ingivits i den ordning som anges i 

stadgarna §8, samt övriga ärenden som styrelsen hänskjutit till mötet dock 

iaktta att frågor av ekonomisk natur inte får företas till avgörande om den 

inte finns upptagen på föredragningslistan till mötet. 

 

 

a. Styrelsen önskar årsmötet godkännande att fortsätta och förädla 

Uppland/Gästriklands pokalsegling 
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Mötet beslutade att ge styrelsen mandat att fortsätta och förädla 

Uppland/Gästriklands pokalseglingar. 

 

b. Styrelsen önskar årsmötet att godkänna satsningen för bildandet av Team 

Uppland Gästrikland. 

Mötet beslutade att godkänna satsningen på Team Uppland Gästrikland. 

c. Att DM inte läggs på den sista planerade tävlingen för säsongen, utan den näst 

sista. Att om antal seglingar för DM inte uppfylls vid detta tillfälle, fortsätter 

DM automatiskt på nästa planerade tävling tills tillräckligt antal seglingar 

genomförts. EX. Om endast två race genomförts på den planerade DM-regattan 

räknas även första racet från nästa regatta med så att antalet seglingar blir 3. 

Skälet till detta förslag är att undvika att DM inte lyckas genomföras och att 

endast räkna med tills 3 seglingar genomförts är för att inte den andra seglingen 

skall få för stor betydelse. 

Beslutade att godkänna skrivelsen. 

d. Att planera separata tävlingsdagar i Pokalcup/Upplands-Gästriklandscupen 

för enmans och tvåmansjollar, om inte alla så åtminstone minst hälften av 

tävlingarna för att underlätta för seglare som deltar i serien i en båttyp att även 

prova på andra. 

Skrivelsen drogs tillbaka då Pokalseglingarna för tillfället inte planeras bilda en serie 

och därför saknar betydelse. 

Mötet avslutas. 

Närvarolista  

 

Hinrik Nyberg, ESK  

Niklas Ölmestrand, UGSF/USS 

Oskar Röös, UGSF/UKF 

Fredrik Söderman, UKF  

Erik Lästh, KOJK   

Charlotta Wieland, SiBK  

Jonas Ettemo, USS  

Staffan Eklund, USS  

Per Ek, UGSF/USS 

Jonas Andrae Johansson, HBK 

Sakarias Peterson, UGSF /ÖBK 

Fredrik  Svennberg, SaSS 
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Årsmöte 30 november 2020, Digitalt via Teams  


 


Förslag till dagordning  


 


1. Upprop och fullmaktsgranskning. 


  Närvarande klubbar vid upprop: 


• Ekolns segelklubb 


• Håbo båtsällskap 


• Knivsta optimistjolleklubb 


• Uppsala kanotförening 


• Upsala segelsällskap 


• Sandvikens segelsällskap 


• Sigtuna båtklubb 


• Öregrunds båtklubb 


2. Val av mötesordförande 


Till mötesordförande valdes Niklas Ölmestrand. 


3. Val av mötessekreterare 


Till mötessekreterare valdes Fredrik Söderman.  


4. Val av två justeringsmän 


• Charlotta Wieland 


• Jonas Andrae Johansson 


5. Fråga om mötets behöriga utlysande. 


Mötet konstaterades utlyst i tid 


 


6. Godkännande av dagordning. 


Beslutade att godkänna dagordningen 


 


7. Behandling av UGSF:s verksamhetsberättelse för sist förflutet 


verksamhetsår. 


Verksamhetsberättelsen godkändes med tilläggen att SM även hållits i Finnjolle 


och OK-jolle samt att Daniel Miles från UKF vunnit årets Sverigecup i Finnjolle. 


 


8. Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse för sist förflutet 


verksamhetsår. 


Niklas gick igenom förbundets Bokslut och resultat för verksamhetsåret 2020-


2021. 


 


9. Revisorernas berättelse för samma tid. 


Revisorerna konstaterade att förbundets handlingar är i god ordning samt att föreslå 


årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 


 


10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  


Beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet. 







 
 


 


11.Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.  


Styrelsen presenterade sitt förslag på verksamhetsplan för förbundet för kommande 


verksamhetsår. Verksamhetsplanen godkändes med diskussioner om Team 


Gästrikland Upplands roll. 


 


12.Fastställande av avgifter från distriktets föreningar för kommande 


verksamhetsår.  


Beslutade att behålla avgifterna oförändrade inför nästa verksamhetsår. 


 


13.Val på 1 år av ordförande i UGSF.  


Till ordförande på ett år valdes Niklas Ölmestrand. 


 


14.Val på 2 år av halva antalet styrelseledamöter.  


På två år valdes: 


• Fredrik Svennberg valdes på två år 


• Eric Lästh valdes på två år 


• Oskar Röös valdes på ett år 


 


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


Till revisor valdes Kent Ryberg och revisorssuppleant Ragnar Jalakas. 


 


16.Val av ombud till Upplands och Gästriklands Idrottsförbund jämte 


erforderligt antal suppleanter.  


Beslutade att styrelsen tillsätter representanter. 


 


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


Beslutade att styrelsen tillsätter representanter. 


 


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


stadgarna §15.  


Till valberedning valdes ordförandena i distriktets samtliga klubbar och till 


ordförande för valberedningen valdes Uppsala kanotförenings ordförande. 


 


19. Behandling av ärenden varom förslag ingivits i den ordning som anges i 


stadgarna §8, samt övriga ärenden som styrelsen hänskjutit till mötet dock 


iaktta att frågor av ekonomisk natur inte får företas till avgörande om den 


inte finns upptagen på föredragningslistan till mötet. 


 


 


a. Styrelsen önskar årsmötet godkännande att fortsätta och förädla 


Uppland/Gästriklands pokalsegling 







 
 


Mötet beslutade att ge styrelsen mandat att fortsätta och förädla 


Uppland/Gästriklands pokalseglingar. 


 


b. Styrelsen önskar årsmötet att godkänna satsningen för bildandet av Team 


Uppland Gästrikland. 


Mötet beslutade att godkänna satsningen på Team Uppland Gästrikland. 


c. Att DM inte läggs på den sista planerade tävlingen för säsongen, utan den näst 


sista. Att om antal seglingar för DM inte uppfylls vid detta tillfälle, fortsätter 


DM automatiskt på nästa planerade tävling tills tillräckligt antal seglingar 


genomförts. EX. Om endast två race genomförts på den planerade DM-regattan 


räknas även första racet från nästa regatta med så att antalet seglingar blir 3. 


Skälet till detta förslag är att undvika att DM inte lyckas genomföras och att 


endast räkna med tills 3 seglingar genomförts är för att inte den andra seglingen 


skall få för stor betydelse. 


Beslutade att godkänna skrivelsen. 


d. Att planera separata tävlingsdagar i Pokalcup/Upplands-Gästriklandscupen 


för enmans och tvåmansjollar, om inte alla så åtminstone minst hälften av 


tävlingarna för att underlätta för seglare som deltar i serien i en båttyp att även 


prova på andra. 


Skrivelsen drogs tillbaka då Pokalseglingarna för tillfället inte planeras bilda en serie 


och därför saknar betydelse. 


Mötet avslutas. 


Närvarolista  


 


Hinrik Nyberg, ESK  


Niklas Ölmestrand, UGSF/USS 


Oskar Röös, UGSF/UKF 


Fredrik Söderman, UKF  


Erik Lästh, KOJK   


Charlotta Wieland, SiBK  


Jonas Ettemo, USS  


Staffan Eklund, USS  


Per Ek, UGSF/USS 


Jonas Andrae Johansson, HBK 


Sakarias Peterson, UGSF /ÖBK 


Fredrik  Svennberg, SaSS 
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