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Protokoll Upplands Seglarförbunds (USF) Årsmöte söndag den 7 december kl
14.00 i Upsala Segel Sällskaps klubbhus vid Skarholmen i Uppsala
USF Ordförande Kenneth Alness hälsade alla välkomna och prisutdelning förrättades enligt
Bilaga 1

1. Årsmötesförhandlingarna inleddes med upprop (Närvarande vid mötet antecknade
namn och klubbtillhörighet på lista, Bilaga 2) Två klubbar inlämnade fullmakter (För
kännedom kan redan inledningsvis nämnas att ingen votering skedde där
fullmakterna måste nyttjas)

2. Till mötesordförande valdes Kenneth Alness (KA)

3.  Till sekreterare för årsmötet valdes Lars-Eric Söderström (L-E S)

4.  Till Justeringsmän valdes Stefan Melander NSS och Per-Olof Lindqvist SiBk

5. Årsmötet förklarade att dagens årsmöte var behörigen utlyst

6. Dagordningen godkändes utan tillägg

7. Styrelsens verksamhetsberättelse (Bilaga 3) framlades och där påpekades en
justering under stycket ”Ungdomsverksamhet första raden som ändrades till ”5 klubbar i
distriktet har nu SSF seglarskolestatus. KOJK, UKF, ESK, NOSS och SiBk. Nämnda rättelse
införs av sekreteraren. Påpekades av sekreteraren att Norrtälje Segelsällskap enligt SSF
förteckning benämns NSS. I Jollesammanhang benämns klubben NOSS och den
benämningen kvarstår i Verksamhetsberättelse.

8. KA redogjorde för förvaltningsberättelsen muntligt och då mer i detalj vad USF satsat
på under 2014 och vilket framför allt varit Skarislägret, Team Uppland, utbildningar och
nyttan av Sail-Coach. (I det sistnämnda nämndes då namnen Johanna Asplund, Carl
Åkesson och Fredrik Svensson). Rent budgetmässigt hade nämnda satsningar gjorts och
det hade även fått till följd att Upplandsseglare nått stora framgångar vid JSM, Reg- och
Riks-kval samt andra regattor.

KA redogjorde också för en del om framtiden och frågor/diskussion i detta redovisas
under punkt 17a

9.  Revisor Ragnar Jalakas lämnade revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret
(Bilaga 4).

10. Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under det gångna
verksamhetsåret.

11. Kenneth Alness (KOJK) valdes till ordförande för en tid av 1 år



12. Tomas Persson SiBk och Håkan Lundmark UKF valdes till styrelseledamöter för en tid
av två år. Louise Lindkvist ESK valdes till styrelseledamot för en tid av ett år.

13. Ragnar Jalakas ESK valdes till revisor och Mats Wahlberg USS valdes till
revisorssuppleant. Båda för en tid av ett år

14. Val av ombud till Upplands Idrottsförbunds årsmöte jämte erforderligt antal
suppleanter. Årsmötet beslutade att styrelsen utser de nämnda

15. Val av ombud för SSF seglardag jämte erforderliga suppleanter. Årsmötet beslutad
att styrelsen utser de nämnda

16. Val av valberedning. Diskuterades formerna för valberedningen och L-E S lämnade en
redogörelse för orsaken till den form som finns i dag och att valberedningen utgöres av
ordföranden i de till USF anslutna klubbarna med en ordförande som sammankallande.
Årsmötet beslutade att valberedningen skall bestå av de till USF anslutna klubbarnas
ordföranden eller den som klubbordföranden utser i respektive klubb. Beslutades att
Kent Ryberg KOJK är sammankallande. Beslutades att förslag framtas till 2015 års
årsmöte om en annan form av valberedning. Ansvar för detta tar nuvarande
sammankallande Kent Ryberg.

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

17a/ KA redogjorde för verksamhetsplan 2015 där en utveckling av Team Upplands skall
ske. Skarislägret och utbildningar är mycket viktiga komponenter inför det kommande
verksamhetsåret. Satsning Sailcoach-utveckling och klasstränare ses som en mycket
viktig del inför det kommande året. Väntade beslut från SSF om att JSM 2017 går till USS
och medarrangerande klubbar (ESK, UKF, KOJK o Sigtuna) kommer att ha betydelse för
bland annat utbildning av olika slag i hela distriktet. Upplandscupen är en av de
viktigaste satsningarna inför 2015. Diskuterades olika former av segling såsom kortare
eller fler race.

Fråga om vilka båttyper det skall satsas på var uppe och en viktig synpunkt kom från
Louise Lindkvist om vikten av att satsa på exempelvis OS-klasser i en relativt tidig ålder
är viktig. Ansågs att Två-krona är ett bra komplement för tidig seglarskola. Diskussionen
ledde inte till några konkreta förslag avseende båt-typer. Frågan skall vara levande och
då i akt och mening att få ungdomar kvar inom segelsporten

Styrelsen föreslog summa att utta från klubbarna inom USF per medlem under
verksamhetsåret 2015. I samband med detta kom frågan om huruvida man där räknar
medlemmar inlagda i IOL eller om det är medlemsantal som klubbarna anmält till SSF.

KA kunde meddela att det är helt klarlagt att det gäller det antal medlemmar som
klubbarna anmält till SSF

L-E S kunde i detta komplettera med att IOL är det medlemsantal som klubbarna
anmäler till Riksidrottsförbundet. SSF får med utgångspunkt av anmälda medlemmar
med fullständigt pnr bidrag för verksamhet som bär upp bidrag till klubbars
arrangemang, ungdomssatsningar, elitsatsningar och annat.

Fråga ställdes av mötesdeltagare om hanteringen av fullständiga pnr i IOL. L-E S och Kent
Ryberg (IOL-administratör för KOJK) med flera kunde i det sammanhanget tala om att
ingen utomstående kan ta del av de pnr finns i IOL



Årsmötet beslutade, med ledning av USF redogörelse om verksamhetsåret 2015, att det
skall tas ut en avgift på 10 kr per medlem (Oförändrad avgift) med utgångspunkt av det
medlemsantal som klubben anmält till SSF. Avgiften administreras av SSF

17b/ Upplandscup (UC) 2015 Delinriktning: I vissa regattor viss inriktning på nybörjare.
Om möjligt någon typ av träning/träff dagen före regatta. Beslutades att sju UC
genomförs enligt följande Bilaga 5

DM Jollar och DM Finnjollar och kölbåtar enlig Bilaga 5

17c/ Förslag/Diskussion sammanslagning Upplands Seglarförbund (USF) och Gästriklands
Seglarförbund (GSF). KA redogjorde för bakgrund och nämnde också att GSF vid
årsmötet i förra veckan ställt sig positiva till en sammanslagning. Nämndes också att GSF
endast har tre klubbar anslutna.

Vid diskussionen nämndes att man med detta kunde få UC i havsvatten vilket skulle
kunna vara positivt för ungdomars utveckling. Avståndsmässiga synpunkter berördes
också. Mötet beslutade följande:

 Konstaterades att det behövs beslut på två skilda möten för att ta ett bindande
beslut

 Att besluta om att genomföra en sammanslagning med GSF villkorat ett
ytterligare beslut med samma innebörd.

 Att ge styrelsen i uppdrag att ta fram konsekvenserna för sammanslagning till
årsmötet 2015

 Att ta det andra och det därmed bindande beslutet kan tas vid årsmötet 2015

Ordförande Kenneth Alness avslutade mötet och tackade de närvarande för ett givande
årsmöte med bra synpunkter

Justeras

Stefan Melander Per-Olof Lindqvist

Kenneth Alness Lars-Eric Söderström

Mötesordförande Mötessekreterare


