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 Årsmötesprotokoll den 8 december 2013 kl 14.00 i Upsala Segel Sällskaps 
Klubbhus vid Skarholmen 

Samlingen inleddes med att ordföranden Kenneth Alness hälsade alla välkomna 
inledde mötet med att lämna ordet till Tomas Persson, USF styrelse. Tomas 
informerade om den framtida förstudien beträffande Jolle-SM 2017 och att de 
klubbar som anmält intresse att ingå i förstudiegruppen kommer att kallas till 
möte efter årsskiftet. För närvarande ESK, KOJK, SiBk UKF och USS. I 
sammanhanget nämndes också att USS inför 2016 fått förfrågan om stor 
kappsegling med deltagare från Europa, EuropaCup Skärgårdsbåtar samt att 
det kan också komma ett antal veteranbåtar till Uppsala. UKF har samma år 
100-årsjubileum. Evenemang som nämnts sätter Segelsporten ”på kartan” för 
Uppländsk segling. 

Efter detta delade Kenneth Alness ut Stipendium från Upplands Seglarförbunds 
ungdomsfond till Sigtuna båtklubb och Knivsta Optimist o Jolleklubb. (De enda 
klubbarna som sökt stipendium).  

Bästa Seglarprestation 2013: Diplom och 3000 kr till Alexander Persson SiBk 

Vandringspriser  

Helmer Wallins Vpr E-jolle, Pontus Herrman UKF 

USF Vpr Laser: Alexander Persson SiBk 

Boris o Monika Jacobssons Vpr Optimist: Axel Steffner, UKF 

USF Vpr Totalsegrare Upplandscup Optimist äldre: David Mårsäter UKF 

USF Vpr Totalsegrare Upplandscup Optimist yngre: Ivar Steffner UKF 

Därefter följde utdelning av DM-plaketter (Jollar och 2-Krona) samt 
prisutdelning i respektive klasser enligt föreskrifter Upplandscupen. Pristagare 
DM finns på USF hemsida, och prislistor UC har utsänts till klubbarna tidigare. 

Årsmötesförhandlingarna inleddes och mötet meddelades om att USF Sailcoach 
Carl Åkesson var försenad och då denna anlände skulle mötet avbrytas för 
information och därefter återupptas 

1. Upprop genom att lista gick runt till deltagarna för antecknande av namn 
och klubbtillhörighet. Upsala Segel Sällskap och Östhammars 
Segelsällskap hade fullmakter till mötet. Informerades om grund för 
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fullmakt med röstetal och räkningen för detta. Uppropslista bifogas som 
bilaga 1 

2. Till mötesordförande valdes Kenneth Alness 
3. Till mötessekreterare valdes Lars- Eric ”Lasse” Söderström 
4. Till Justerar av årsmötesprotokollet valdes Björn Svensson KOJK och 

Rebecka Simson ESK 
5. Mötessekreteraren redogjorde för kallelseförfarandet med hänvisning till 

USF stadgar. Mötet ansåg att mötet var behörigen utlyst. 
6. Mötet godkände dagordningen. Efter detta anlände Carl Åkesson som 

prresenterade sig och redogjorde för Sailcoach-uppgiften. Informerades 
om  pågående SWOT-analys. Klubbar som finns med i denna för 
närvarande är ESK KOJK, SiBk, UKF o USS som anmält intresse. Fler 
klubbar kan anmäla sig för att medverka. ÖBK. ÖSS och Tulka SS är på 
gång att engageras i Sailcoach-satsningen och då för att bl a starta upp 
ungdomsverksamhet.   Samtliga fick ställa frågor till Carl. Inslaget var 
mycket informativ och mötet kunde konstatera att Sailcoachens 
medverkan i distriktet kommer med mycket stor sannolikhet att vara 
mycket givande för Uppländsk segling.  

7. Ordförande Kenneth Alness redogjorde för verksamhetsberättelsen som 
tidigare utsänts samt i samband med detta också angav att USF skulle i 
den fortsatta verksamheten 2014 arbeta vidare på samma sätt som skett 
under 2013. Verksamhetsberättelsen bifogas som bilaga 2 

8. Kenneth Alness presenterade och redovisade styrelsens 
förvaltningsberättelse för sist förflutet verksamhetsår 

9. Revisor Ragnar Jalakas redovisade revisionsberättelsen enligt Bilaga 3 
10. Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning avseende 

verksamhetsåret 2013. 
11. Till Ordförande för en tid av ett år valdes Kenneth Alness 
12. Till styrelseledamöter för en tid av två år valdes Kärstin Ödman Ryberg 

och Lars-Eric ”Lasse ” Söderström 
13. Till Revisor valdes Ragnar Jalakas och till revisorssuppleant valdes Mats 

Wahlberg 
14. Beslutades att styrelsen inom sig utser ombud och suppleanter till 

Upplands Idrottsförbunds årsmöte 
15. Beslutades att styrelsen inom sig utser ombud och suppleanter till SSF 

seglardag 
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16. Kent Ryberg KOJK valdes till sammankallande för valberedningen som 
skall bestå av ordföranden i de klubbar som är anslutna till USF 

17.  Behandling av ärenden som framförs genom styrelsen samt ärenden 
som ingivits enligt USF stadgar §8  

a/1 Verksamhetsplan och budget 2014  

Kenneth Alness redovisade verksamhetsplan för 2014 med hänvisning till 
punkt 7 i årsmötesprotokollet d v s fortsätta med det som påbörjats. 

 Uppmuntra träningsgrupper och kontakter mellan klubbar. Rebecca 
Simson ESK har tagit ett bra initiativ med facebook grupp för tränarna 

 Uppmuntra sidoarrangemang vid UC för att lära känna och stärka 
kamratskap mellan seglarna 

  Fokusera över aktivare medial uppmärksamhet och hemsida 

 Överväga ett Team Uppland för de aktiva kappseglande ungdomarna 
som ersättning för de stipendier vi delat ut till enskilda klubbar 

 a/2 Konstaterades avseende budgetering för verksamhetsåret 2014 att för 
åren 2011, 2012 och 2013 befriades klubbarna i distrikten från årsavgiften på 
10 kr/medlem till distriktet eftersom aktiviteten varit låg. 

Med nuvarande aktivitet beslutades att vi inte kan fortsätta med den 
temporära befrielsen. Tidigare avgiftsnivå på 10 kr/medlem för de till USF 
anslutna klubbarna fastställdes för 2014.  

Punkt 17 a/2 justerades omedelbart för underrättelse till Svenska 
Seglarförbundet     

b/ Årsmötet beslutade om nya föreskrifter för Upplandscupen i princip enligt 
styrelsens förslag. Tillades ett sista stycke i den inledande policyn, samt en 
ändring i §6 innebärande att det räcker med att en båt startar i klass för att 
segling skall räknas (Inte två som i det ursprungliga förslaget. Beslutade UC-
föreskrifter bifogas som bilaga 4. 

c/ Årsmötet beslutade om föreslagna anvisningar avseende ”DM Kölbåtar 
och Finnjollar” samt ”Jollar och Tvåkronor. Beslutade anvisningar bifogas 
som bilaga 5  

forts 
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d/ Årsmötet beslutade i enighet med styrelsens förslag om stadgeändring 
”§5 Tidpunkt för kallelse”. Paragrafens slutliga lydelse bifogas som bilaga 6   

e/ Årsmötet fastställde planering av Upplandscupens regattor samt DM 
avseende Jollar och Tvåkronor. DM avseende Kölbåtar och Finnjollar kommer 
som tidigare och tills vidare att arrangeras av Upsala Segel Sällskap. Bifogas 
DM och UC-program 2014 DM som bilaga 7 

 

Årsmötesprotokollet justeras 

 

Björn Svennson    Rebecca Simsson 

 

 

Kenneth Alness   Lars-Eric ”Lasse” Söderström 

Ordförande   Sekreterare 

    


