
UGSF Årsmötesprotokoll 2018-12-09

Datum Plats

9 december Scandic Nord
2018 Uppsala

Årsmötesprotokoll 2018
Upplands/Gästrikslands Seglarförbund

1. Årsmötets öppnade Ordförande Klas Elwinger öppnade mötet och hälsade
alla välkomna.

2. Upprop och
fullmaktsgranskning

a. ESK ja
b. ESS nej
c. Gefle SS nej
d. Grisslehamn nej
e. Håbo nej
f. KFUM Uppsala nej
g. Kojk ja
h. Norrtälje nej
i. Sandviken nej

j. Surfing nej
k. Sigtuna ja
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

Anna Karin Theelke och Kent Ryberg 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 2018

Klas Elwinger föredrog UGSF verksamhetsberättelse för
2018. Mötet godkände verksamhetsberättelsen.

9. Förvaltningsberättelse
för 2018

Klas Elwinger föredrog styrelsens förvaltningsberättelse
för 2018. Mötet godkände förvaltningsberättelsen.

10. Revisorernas
berättelse

Ragnar Jalakas föredrog revisorernas granskning och
förslog att mötet skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.

11. Ansvarsfrihet för
styrelsen

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

12. Verksamhetsplan och
budget för 2019

Utbildning
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SISU-kursen Plattformen byter skepnad och blir
"Seglingens Ledarskap Grund" och kan läsas som
självstudiekurs på nätet.
Uppdrag segling är första steget i tränar- och
funktionärsutbildning och har hittills genomförts helt i
klubbens regi men kommer att bli en webbkurs med
praktik inom klubben och bakas ihop med delar av RF-
webbkurs "Introduktionskurs för tränare". Denna kommer
att bli klart under våren.

I egen regi arrangera UGSF en kurs för Seglingsledare
Blå i Uppsala någon av helgerna 30–31 mars eller 6-7
april.

Stockholms Seglarförbund planerar genomföra följande
kurser som vi också kan skicka deltagare till.

Tränare grön 2019.02.09 - 10 (Mattias Karlsson. ev i egen
regi om stort behov)

Tränare blå 2019.03.09 - 10 (Mattias Karlsson)

Seglarskoleansvarig 2019.03.09

Seglingsledare/Domarkurs (Multikurs) 2019.04.27-
2019.04.28 KSS i samband med J/70 regatta.

Instruktörsutbildning, grön 2019.05.30 - 06.02

Ett Klintenläger planeras helgen före eller efter
midsommar. Arbetsgrupp Joachim Samuelsson, Anna-
Karin Theelke och Oskar Röös.

Kappsegling
För att minska insteget till kappsegling ska ett enklare
upplägg tas fram.

Under 2018 har det varit få deltagare i UG cupperna så att
under 2019 ska ett nytt upplägg provas med en Vår
respektive en Höst regatta för flera klasser. Arbetsgrupp
Fredrik Söderman, Kent Ryberg och Oskar Röös.

SSF avser att besöka alla klubbar under 2019.

Den föreslagna Verksamhetsplanen och Budgeten för
2019 godkändes.

13. Fastställande av
avgifter till UGSF

Mötet beslutade om oförändrad årsavgift 10 kr per
medlem.

14. Val av ordförande i
UGSF

Klas Elwinger valdes till ordförande i UGSF för en tid av
ett år.
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Vid protokollet Ordförande

Ulla Lennmarker Klas Elwinger
Sekreterare Ordförande

Justering

Anna-Karin Theelke Kent Ryberg

15. Val av
styrelseledamöter i
UGSF

Mandatperioden har utgått för tre styrelseledamöter
Andrea Glerup (GSS), Gunnar Larsson (GSS) och Tomas
Persson (SiBK), ingen ville ställa upp för omval. Hinrik
Nyberg ESK valdes till ny ledamot för en tid av två år.
Tyvärr har inte valberedningen lyckats finna någon
ytterligare ledamot. SiBK och USS uppmanades att
försöka finna ledamöter.

Kenneth Alness kvarstår som adjungerad kassör till
styrelsen ytterligare ett år. Ledamöterna Ulla Lennmarker
och Oskar Röös kvarstår med förordnande t o m 2019 i
styrelsen.

16. Val av revisor Ragnar Jalakas valdes till revisor.

Kent Ryberg valdes som suppleant.

17. Val av ombud till
Upplands och
Gästriklands
Idrottsförbund

Styrelsen fick uppdraget att utse representanter.

18. Val av ombud till SSF
seglardag

Styrelsen fick uppdraget att utse representanter.

19. Val av ordförande i
valberedningen

Olle Jarstad valdes till ordförande i valberedningen för ett
år. Enligt stadgarna består valberedningen av ordförande i
distriktets klubbar.

20. Antagande av
reviderade stadgar

Stadgarna har reviderats för att innefatta det
gemensamma distriktet Upplands Gästriklands
Seglarförbund. Stadgarna antogs och fastställdes.

21. Utdelande av vand-
ringspriser och
utmärkelse

Se bilaga 1.

22. Behandling av
inkomna ärenden

Inga förslag till ärenden till årsmötet har inkommit.

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

Digital sign

Digital sign Digital sign


