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UGSF Årsmötesprotokoll 2019-11-30  

 

 Datum Plats 

 30 november Scandic Nord 

 2019 Uppsala 

Årsmötesprotokoll 2019 
Upplands/Gästrikslands Seglarförbund 

 

1. Årsmötets öppnade Ordförande Klas Elwinger öppnade mötet och hälsade 

alla välkomna. Vandringspriser delades ut enligt bilaga 1. 

2. Upprop och 

fullmaktsgranskning 

a. ESK ja 

b. ESS nej  

c. Gefle SS j 

d. Grisslehamn nej  

e. Håbo nej  

f. KFUM Uppsala nej 

g. KOJK ja  

h. Norrtälje nej  

i. Sandviken nej  

j. Surfing nej  

k. Sigtuna nej  

l. Tulka nej  

m. UKF ja  

n. USS ja  

o. Öregrund nej  

p. Östhammar nej 

Närvarolista se bilaga 

3. Val av 

mötesordförande 

Klas Elwinger valdes till mötesordförande. 

4. Val av 

mötessekreterare 

Ulla Lennmarker valdes till mötessekreterare. 

5. Val av två 

mötesjusterare 

Eric Lästh och Jonas Ettermo valdes till justerare av 

mötesprotokollet. 

6. Mötets behörighet Kallelse skickades ut till de anslutna föreningar en månad 

innan mötet därmed befanns mötet behörigt utlyst. 

7. Godkännande av 

dagordningen 

Den utskickade dagordningen godkändes. 

8. Verksamhetsberättelse 

för 2019 

Klas Elwinger föredrog UGSF verksamhetsberättelse för 

2019. Mötet godkände verksamhetsberättelsen.  

9. Förvaltningsberättelse 

för 2019 

Kenneth Alness föredrog styrelsens förvaltningsberättelse 

för 2019. Mötet godkände förvaltningsberättelsen. 



    

UGSF Protokoll 2019-11-30 

 

10. Revisorernas 

berättelse 

Ragnar Jalakas föredrog revisorernas granskning och 

förslog att mötet skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019. 

11. Ansvarsfrihet för 

styrelsen 

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

12. Verksamhetsplan och 

budget för 2020 

Budget och Verksamhetsplanen för 2020 godkändes. 

 Stötta samordning mellan Ekolnklubbarna, Mats 

Rimmö, ESK sammankallande. 

 Att klubbar med seglarskolor inbjuder 

grannklubbarna till en enklare/skoj tävling på grön 

nivå. 

 Verka för ett närmande till Stockholms 

seglarförbund och om möjligt få en Gills eller Liros 

Cup till Uppsala redan 2020. Arrangeras gemensamt 

av UKF/USS/ESK/KOJK. 

 Bjuda in till Jolle DM för alla klasser på UKF under 

hösten. 

 Aktivt pusha för att seglare från distriktets klubbar 

deltar i populära och välbesökta regattor i 

närområdet.  

 Bidra till att tränare med båt följer med och stöttar 

 vid sådana tävlingar (Team UGSF). 

 Verka för enhetliga tränararvorden i klubbarna. 

 Ekonomiskt stötta klubbarnas ungdomsverksamhet 

med fokus på fortsatt seglande efter seglarskola, typ 

utrustning/material. 

13. Fastställande av 

avgifter till UGSF 

Mötet beslutade om oförändrad årsavgift 10 kr per 

medlem. 

14. Val av ordförande i 

UGSF 

Hinrik Nyberg valdes till ordförande i UGSF för en tid av 

ett år. 

15. Val av 

styrelseledamöter i 

UGSF 

Till nya ledamöter i UGSF valdes Per Ek, Åsa Hagström 

och Niklas Ölmestrand för en tid av två år.  

Oskar Röös omvaldes för en tid av två år. Kenneth Alness 

omvaldes för en tid av ett år.  

Hinrik Nyberg och Anders Frelin valdes 2018 för en tid 

av två år.  

16. Val av revisor  Ragnar Jalakas valdes till revisor och Kent Ryberg valdes 

till revisorssuppleant. 

17. Val av ombud till 

Upplands och 

Gästriklands 

Idrottsförbund 

Styrelsen fick uppdraget att utse representanter.  
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Vid protokollet 

*) 

Ulla Lennmarker  Klas Elwinger 

Sekreterare   Ordförande 

 

Justering 

*)                                                               *) 

Eric Lästh   Jonas Ettermo 

 

 

 

*) Digital signering med bankid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Val av ombud till SSF 

seglardag 

Styrelsen fick uppdraget att utse representanter. 

19. Val av ordförande i 

valberedningen 

Ordföranden i Norrtälje SS, eller den hen utser, valdes till 

ordförande i valberedningen för ett år (stadgarna §15). 

20. Behandling av 

inkomna ärenden 

Inga förslag till ärenden till årsmötet har inkommit. 

21. Motions till SSF 

årsmöte 

Beslöts att inte motionera till SSF årsmöte om översyn av 

distriktsindelning. 

22. Årsmötets avslutande Klas Elwinger tackade alla deltagare och avslutade mötet. 

Därefter avtackades avgående ordförande Klas Elwinger 

och sekreterare Ulla Lennmarker av mötet. 
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                                                                                                       Bilaga 1 

 

Utmärkelser och vandringspris 2019 

 

Vid årsmötet utdelades diplom och 5000 kr för årets bästa seglarprestation till  

Hannah Lundgren (Ekolns Segelklubb) och Ebba Ettemo (Upsala Segelsällskap) för att: 

Genom flitig träning och alltid glatt humör samt gott kamratskap ha nått allt större 

framgångar i RS Feva både nationellt och internationellt (VM).  

Jacobsons Vandringspris till den seglare i Optimistklassen som gjort bäst framsteg under 

säsongen gick till Folke Röös Uppsala kanotförening.  
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 Datum Plats 


 30 november Scandic Nord 


 2019 Uppsala 


Årsmötesprotokoll 2019 
Upplands/Gästrikslands Seglarförbund 


 


1. Årsmötets öppnade Ordförande Klas Elwinger öppnade mötet och hälsade 


alla välkomna. Vandringspriser delades ut enligt bilaga 1. 


2. Upprop och 


fullmaktsgranskning 


a. ESK ja 


b. ESS nej  


c. Gefle SS j 


d. Grisslehamn nej  


e. Håbo nej  


f. KFUM Uppsala nej 


g. KOJK ja  


h. Norrtälje nej  


i. Sandviken nej  


j. Surfing nej  


k. Sigtuna nej  


l. Tulka nej  


m. UKF ja  


n. USS ja  


o. Öregrund nej  


p. Östhammar nej 


Närvarolista se bilaga 


3. Val av 


mötesordförande 


Klas Elwinger valdes till mötesordförande. 


4. Val av 


mötessekreterare 


Ulla Lennmarker valdes till mötessekreterare. 


5. Val av två 


mötesjusterare 


Eric Lästh och Jonas Ettermo valdes till justerare av 


mötesprotokollet. 


6. Mötets behörighet Kallelse skickades ut till de anslutna föreningar en månad 


innan mötet därmed befanns mötet behörigt utlyst. 


7. Godkännande av 


dagordningen 


Den utskickade dagordningen godkändes. 


8. Verksamhetsberättelse 


för 2019 


Klas Elwinger föredrog UGSF verksamhetsberättelse för 


2019. Mötet godkände verksamhetsberättelsen.  


9. Förvaltningsberättelse 


för 2019 


Kenneth Alness föredrog styrelsens förvaltningsberättelse 


för 2019. Mötet godkände förvaltningsberättelsen. 
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10. Revisorernas 


berättelse 


Ragnar Jalakas föredrog revisorernas granskning och 


förslog att mötet skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 


verksamhetsåret 2019. 


11. Ansvarsfrihet för 


styrelsen 


Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 


12. Verksamhetsplan och 


budget för 2020 


Budget och Verksamhetsplanen för 2020 godkändes. 


 Stötta samordning mellan Ekolnklubbarna, Mats 


Rimmö, ESK sammankallande. 


 Att klubbar med seglarskolor inbjuder 


grannklubbarna till en enklare/skoj tävling på grön 


nivå. 


 Verka för ett närmande till Stockholms 


seglarförbund och om möjligt få en Gills eller Liros 


Cup till Uppsala redan 2020. Arrangeras gemensamt 


av UKF/USS/ESK/KOJK. 


 Bjuda in till Jolle DM för alla klasser på UKF under 


hösten. 


 Aktivt pusha för att seglare från distriktets klubbar 


deltar i populära och välbesökta regattor i 


närområdet.  


 Bidra till att tränare med båt följer med och stöttar 


 vid sådana tävlingar (Team UGSF). 


 Verka för enhetliga tränararvorden i klubbarna. 


 Ekonomiskt stötta klubbarnas ungdomsverksamhet 


med fokus på fortsatt seglande efter seglarskola, typ 


utrustning/material. 


13. Fastställande av 


avgifter till UGSF 


Mötet beslutade om oförändrad årsavgift 10 kr per 


medlem. 


14. Val av ordförande i 


UGSF 


Hinrik Nyberg valdes till ordförande i UGSF för en tid av 


ett år. 


15. Val av 


styrelseledamöter i 


UGSF 


Till nya ledamöter i UGSF valdes Per Ek, Åsa Hagström 


och Niklas Ölmestrand för en tid av två år.  


Oskar Röös omvaldes för en tid av två år. Kenneth Alness 


omvaldes för en tid av ett år.  


Hinrik Nyberg och Anders Frelin valdes 2018 för en tid 


av två år.  


16. Val av revisor  Ragnar Jalakas valdes till revisor och Kent Ryberg valdes 


till revisorssuppleant. 


17. Val av ombud till 


Upplands och 


Gästriklands 


Idrottsförbund 


Styrelsen fick uppdraget att utse representanter.  
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Vid protokollet 


*) 


Ulla Lennmarker  Klas Elwinger 


Sekreterare   Ordförande 


 


Justering 


*)                                                               *) 


Eric Lästh   Jonas Ettermo 


 


 


 


*) Digital signering med bankid 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


18. Val av ombud till SSF 


seglardag 


Styrelsen fick uppdraget att utse representanter. 


19. Val av ordförande i 


valberedningen 


Ordföranden i Norrtälje SS, eller den hen utser, valdes till 


ordförande i valberedningen för ett år (stadgarna §15). 


20. Behandling av 


inkomna ärenden 


Inga förslag till ärenden till årsmötet har inkommit. 


21. Motions till SSF 


årsmöte 


Beslöts att inte motionera till SSF årsmöte om översyn av 


distriktsindelning. 


22. Årsmötets avslutande Klas Elwinger tackade alla deltagare och avslutade mötet. 


Därefter avtackades avgående ordförande Klas Elwinger 


och sekreterare Ulla Lennmarker av mötet. 
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                                                                                                       Bilaga 1 


 


Utmärkelser och vandringspris 2019 


 


Vid årsmötet utdelades diplom och 5000 kr för årets bästa seglarprestation till  


Hannah Lundgren (Ekolns Segelklubb) och Ebba Ettemo (Upsala Segelsällskap) för att: 


Genom flitig träning och alltid glatt humör samt gott kamratskap ha nått allt större 


framgångar i RS Feva både nationellt och internationellt (VM).  


Jacobsons Vandringspris till den seglare i Optimistklassen som gjort bäst framsteg under 


säsongen gick till Folke Röös Uppsala kanotförening.  
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