PROTOKOLL fört vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte 2002-11-28 på Wasamuseet,
Stockholm.
Mötets öppnande.
StSF:s ordförande, Hjalmar Schibbye, hälsade alla de närvarande ombuden välkomna och
öppnade mötet.
§ 1, Upprop och fullmaktsgranskning.
14 medlernsklubbar var närvarande och hade lämnat in fullmakter för sina ombud. Klubbarna
representerade totalt 129 röster. SK Måsungen och SS Gäddviken var närvarande, men hade
ingen fullmakt. Med hänvisning till stadgarnas röstbegränsningsregel konstaterades att KSSS
55 röster begränsas till 19 röster. Därmed upptar röstlängden för mötet totalt 93 röster för de 14
närvarande klubbarna. Se bilaga 1.
Mötet godkände röstlängden.
§ 2. Fastställande av föredragningslista för mötet.
Dalarö BK yrkade på att § 8 p ål föredragningslistan skulle flyttas ner och behandlas efter § 10.
Med hänvisning till stadgarna avslogs detta yrkande. Mötet godkände utsänd
föredragningslista.
§ 3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Ordföranden informerade om när kallelse och årsmöteshandlingar hade utsänts till
medlernsklubbarna. Styrelsen hade avvaktat med utsändande av årsmöteshandlingarna till den
14 november i avvaktan på att revisionsberättelsen skulle inkomma. Då revisorernas berättelse
ej kommit kansliet eller styrelsen tillhanda i tid, trots flera påstötningar från styrelsen utsändes
handlingarna, i strid med StSF:s stadgar, utan revisionsberättelse den 14 november vilket var
sista dag för utskick av årsmöteshandlingarna enligt stadgarna.
Dalarö BK informerade om att man ej fått någon kallelse eller några årsmöteshandlingar sig
tillsända utan att man fått dessa handlingar från annat håll. Ordföranden informerade om att
handlingarna utsänts enligt det adressregister som finns registrerat på Svenska Seglarförbundet
(SSF) och att det är viktigt att klubbarna meddelar StSF och/eller SSF till vilken adress
meddelanden till klubbarna skall skickas.
Mötet förklarades trots ovanstående vara behörigt utlyst.
§ 4. Val av ordförande för mötet.
Göran Egnell valdes till ordförande för mötet.
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§ 5. Val av sekreterare för mötet.
Lotta Nordström valdes till sekreterare för mötet.
§ 6. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare.
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Anders Castenfors, KSSS, och Pelle Brandt,
Lidingö Segelsällskap.
§ 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse.
a) Verksamhetsberättelsen föredrogs. Dalarö BK framförde att man ansåg att ingenting hänt i
StSF under året. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
b) StSF: s kassör, Lars Tempelman, föredrog Förvaltningsberättelsen. Konstaterades att en
namnunderskrift saknades på förvaltningsberättelsen.
Dalarö BK frågade vad siffrorna 51. 332 respektive 77 efter rubriken "Resultat före
avskrivningar" kom ifrån. Hjalmar Schibbye, meddelade att en felaktig version av
resultaträkningen bifogats förvaltningsberättelsen och att dessa siffror skulle strykas.
Genomgång av resultat- och balansräkning inför årsmötet hade skett vid styrelsens möte nr 11
den 10 oktober 2002. Där vid hade nämnda felaktighet noterats och korrigerats. Trots detta
hade den felaktiga bilagan bifogats förvaltningsberättelsen vid utskicket.
Dalarö BK ansåg vidare att den stora posten "administration, kansli" borde ha specificerats
liksom posten "styrelse och årsmöte" samt "upplupna kostnader" i balansräkningen. Hjalmar
Schibbye framhöll att resultat- och balansräkning redovisats på samma sätt som tidigare år men
att han delade den framförda uppfattningen. Åtgärder för att göra förbundets redovisning mer
lättläst och tydlig planerades att vidtas under innevarande år.
Beträffande gjorda reserveringar informerade Lars Tempelman om att dessa poster avsåg dels
retroaktiv och ännu ej slutligt fastlagd lön till kanslisten, dels kostnader som styrelsen fattat
beslut om under året men som skulle komma att belasta det nya verksamhetsåret. Dalarö BK
framhöll att styrelsen inte ska genomföra reservationer på det sätt som gjorts. Stocksunds BK
framförde motsatt uppfattning och menade att gjorda reservationer står i överensstämmelse
med god redovisningssed. Hjalmar Schibbye informerade om att gjorda reserveringar i detalj
redovisats för StSF:s revisorer och godkänts av dessa.
Magnus Lagerman, f d. anställd på Stockholms Seglarförbunds kansli, bekräftade inför
årsmötet att förvaltningsberättelsen haft samma utseende de senaste 10 åren.
Förvaltningsberättelsen godkändes och lades till handlingarna med påpekandet att ny och
tydligare resultat- och balansräkning skulle skickas ut till klubbarna senast 2003-01-31.
C/Göran Egnell föredrog Revisionsberättelsen, vilken godkändes och lades till handlingarna.
Österhaninge BS, Näsbyviken BS, Dalarö BK och Nynäshamns SS reserverades sig mot
besluten gällande §7 b) och c).

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 9. Val av ordförande i StSF, tillika ordförande i StSF:s styrelse, för en tid av ett år.
Henrik Baltscheffsky föredrog valberedningens förslag till ny ordförande, omval av Hjalmar
Schibbye. Lidingö Segelsällskap föreslog Johan Haasum till ny ordförande. Mötets
Ordförande, Göran Egnell, ifrågasatte om det var möjligt enligt stadgarna att under pågående
årsmöte föreslå kandidater till styrelsen som ej enligt stadgarna på förhand anmälts till
valberedningen. Henrik Baltscheffsky informerade om att inga förslag på alternativa kandidater
inkommit till valnämnden. Med motiveringen att valnämndens förslag ej utsänts på förhand
godtogs att förslag kunde väckas under årsmötet.
Omröstning gällande de två förslagna kandidaterna genomfördes.
Valdes Johan Haasum till ny ordförande i StSF med siffrorna 57 röster för Johan Haasum och
med 25 röster för Hjalmar Schibbye.
Henrik Baltscheffsky från valberedningen framförde att valet av ny ordförande skulle komma
att kullkasta valberedningens arbete till ny styrelse och föreslog att årsmötet skulle ajourneras,
så att alternativa förslag till nya styrelseledamöter kunde behandlas i valberedningen och
därefter föreläggas årsmötet vid ett senare tillfälle. Han framhöll vidare betydelsen av att
klubbarnas förslag till styrelseledamöter framförs till valberedningen så att denna kan arbeta för
att få en väl fungerande styrelse.
Mötet beslutade att rösta om frågan om att ajournera årsmötet. Resultatet av omröstningen blev
54 röster mot en ajournering av mötet och 35 röster för en ajournering av mötet.

§ 10. Val av fem styrelseledarnöter för en tid av två år och två ledarnöter. för en tid av ett år.
Valnämnden föreslog till omval följande ledamöter:
Myrna Grönberg-Widell
Lotta Nordfeldt
Både Myrna Grönberg-Widell och Lotta Nordfeldt meddelade att de efter föregående val ej
ställer upp för omval.
Valnämnden föreslog till nyval följande ledamöter:
Gunnar Carlsson
Eva Joelsson
Peter Söderblom
Gunnar Carlsson och Peter Söderblom meddelade att de inte ställer upp för nyval.

Valnämnden föreslog till kvarstående ledarnöter:
Andreas Ekeberg
Göran Gross
Karl-Johan Norén
Lotta Nordström
Louise Schibbye
Samtliga kvarstående ledamöter meddelade att de efter föregående val avgår ur styrelsen.
Ordföranden, Göran Engell, frågade om det fanns några förslag till styrelse ledamöter. Mötet
föreslog till nya ledamöter
Thomas Wrande
Magnus Lagerman
Gunnar Tidner
Eva Joelsson

Nyval
Nyval
Nyval
Nyval

Mötet beslöt att välja föreslagna, personer att ingå i StSF:s styrelse
KSSS och Stocksund SS reserverade sig mot beslutet. Ordföranden, Göran Egnell konstaterade
att stadgarnas krav på minst sju ledamöter i styrelsen ej var uppfyllt.
§ 11. Val av minst en revisor och en personlig suppleant.
Till ordinarie revisor valdes Karl Erik Wisenfelt och till revisors supplliant valdes Esbjörn
Pohl.
§ 12. Val av ordförande och lägst två ledamöter i Valberedningen för en tid av ett år.
Till Valberedningen föreslogs och valdes:
Rolf Gromer
Henrik Baitscheffsky
Bo Zettergren

omval
omval
nyval

§ 13. Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Seglardagen.
Fick styrelsen fullmakt att utse ombud och suppleanter.
§ 14. Val av ombud och erfordrligt antal suppleanter till DF-mötet.
Fick styrelsen fullmakt att utse ombud och suppleanter.

§15. Fastställande av årsavgifter och andra avgifter.
Årsmötet beslöt att årsavgift och andra avgifter för verksamhetsåret 2002 - 2003 skall
bibehållas oförändrade. Avgifterna är:

Fast avgift per klubb
Individuell avgift enkelansluten medlem
Familjeavgift enkel ansluten
Individuell avgift för medlem i klubb även ansluten till SBU
Familjeavgift för medlem i klubb även ansluten till SBU
Sanktionsavgift, 300:-, samt 10-kronan är oförändrade.

300:13:50
27:10:20:-

§16. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
Den verksamhetsplan och budget som utarbetats av den gamla styrelsen och skickats ut med
årsmöteshandlingarna, behandlades ej. I stället beslutade årsmötet att den nyvalda styrelsen
senast per den 31 januari 2003 ska skicka en verksamhetsplan och budget för 2003 till samtliga
medlemmar. Dessutom ska Styrelsen utlysa ett nytt möte för att besluta om fastställande av
verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2002/2003.
§17. Behandling av förslag, ( motioner), som getts in samt StSF:s Styrelses förslag.
Inga motioner från medlemsklubbar eller förslag från Styrelsen har inkommit.
§ 18. Mötets avlutande
Konstaterades av mötets ordförande, Göran Egnell, att årsmötet fått en kuppartad karaktär och
uttryckte förvåning över det sätt som vissa delegater agerat på. Göran Egnell avslutade mötet
och uttryckte sitt beklagande å Stockholms Seglarförbunds vägar.
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