PROTOKOLL fört vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte 1998-11-26 i
Garnisonens Konferenscenter.
§ 1. Mötets öppnande
StSF:s ordförande, Mats Nyström, hälsade de närvarande ombuden välkomna.
Upprop och fullmaktsgranskning verkställdes. 10 medlemsklubbar, med tillsammans 81 röster, var närvarande.
§ 2. Fastställande av föredragningslista för mötet
Utsänd föredragningslista godkändes.
§ 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet förklarades behörigt utlyst.
§ 4. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Göran Egnell, ordförande i KMK.
§ 5. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare valdes Magnus Lagerman, StSF:s kansli
§ 6. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Anders Bessier, Årstavikens
SS, och Lennart Jansson, Dalarö BK.
§ 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse
Det konstaterades att kostnader och intäkter följt budget med undantag för
räntenettot, som blivit avsevärt bättre än budgeterat och svarar för nästan hela
överskottet.
a/ Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna
b/ Förvaltningsberättelsen godkändes och lades till handlingarna
c/ Mats Nyström föredrog revisionsberättelsen, vilken godkändes
och lades till handlingarna.
§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
Förelagd balans- och resultaträkning godkändes och styrelsen beviljades
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
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§ 9. Val av ordförande i StSF, tillika ordförande i StSF:s styrelse för en tid av
ett år
Godkändes Valberedningens förslag och valdes Mats Nyström till ordförande.
§ 10. Val av fyra ledamöter för en tid av två år och en ledamot för en tid av ett
år
Godkändes Valberedningens förslag och valdes följande ledamöter för en tid av
två år:
Benny Witz
omval
Gunnar Möller
nyval
Lars Tempelman
nyval
Lars Elfström
nyval
För en tid av ett år valdes:
Margareta Nylén

omval

Ledamöter som kvarstår ytterligare ett år:
Björn Hjelm
Åke Holmström
Anders Rosén
§ 11 Val av minst en revisor och en personlig suppleant för en tid av ett år
Till ordinarie revisor valdes Karl Erik Wisenfelt och till revisorssuppleant
valdes Esbjörn Pohl.
§ 12. Val av ordförande och lägst två ledamöter i Valberedningen för en tid av
ett år
Till valberedningen föreslogs och valdes:
Gunnar Zachén
ordf
omval
Henrik Baltscheffsky
omval
Carl-Magnus Sörensson
omval
§ 13. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Seglardagen
Fick styrelsen fullmakt att utse ombud.
§ 14. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-mötet
Fick styrelsen fullmakt att utse ombud.
§ 15. Fastställande av årsavgifter och andra avgifter
Styrelsens förslag till förändrade årsavgifter godkändes. Dessa blir nu:
Fast avgift per klubb
250:oförändrat
Enkelansluten individuell medlem 13:+ 0:50

Enkelansluten familj
26:+ 2:-Dubbelansluten individuell medlem
9:50
+ 0:50
Dubbelansluten familj
19:+ 2:20
Med enkelansluten menas medlem i klubb enbart ansluten till Seglarförbundet.
Med dubbelansluten menas medlem i klubb ansluten både till Seglarförbundet
och Svenska Båtunionen.
Övriga avgifter är oförändrade.
§ 16. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande
verksamFörelagd verksamhetsplan samt budget fastställdes.
§ 17. Behandling av förslag, (motioner), som getts in samt StSF:s styrelses
förslag
Inga motioner från medlemsklubbar eller förslag från styrelsen har inkommit.
Mats Nyström tackade de närvarande ombuden för förtroendet och framförde
även förbundets tack till mötets ordförande, Göran Egnell, och förklarade
därmed årsmötet avslutat.
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