PROTOKOLL fört vid Stockholms Seglarförbunds extra möte 2003-05-07 i Idrottens
hus, Farsta.
Mötets öppnande.
StSF:s ordförande, Johan Haasum, hälsade alla de närvarande ombuden välkomna och öppnade
mötet.

§ 1, Upprop och fullmaktsgranskning.
8 medlemsklubbar var närvarande och hade lämnat in fullmakter för sina ombud. Klubbarna
representerade totalt 87 röster. SS Gäddviken var närvarande, men hade ingen rösträtt. Med
hänvisning till stadgarnas röstbegränsningsregel konstaterades att KSSS 55 röster begränsas till
17 röster. Därmed upptar röstlängden för mötet totalt 49 röster. Se bilaga 1.
Mötet godkände röstlängden.

§ 2. Fastställande av föredragningslista för mötet.
Mötet godkände utsänd föredragningslista.

§ 3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Henrik Baltscheffsky, ombud för KSSS, framförde att kallelsen till mötet utsänds för sent för
att mötet skulle vara behörigt utlyst.
Ordföranden informerade om att enligt stadgarna kallelse till extra möte skall utsändas senast 7
dagar före mötet. Kallelsen och föredragningslistan postades den 28 april.
Mötet förklarades vara behörigt utlyst.

§ 4. Val av ordförande för mötet.
Johan Haasum valdes till ordförande för mötet.

§ 5. Val av sekreterare för mötet.
Gunnar Tidner valdes till sekreterare för mötet.
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§ 6. Val av protokolljusterare samt två rösträknare.
Till protokolljusterare valdes Göran Collin, Lidingö Segelsällskap, och till rösträknare valdes
Gert Westergren, Dalarö Båtklubb, och Sam Clason, Gaff Yacht Society.
§ 7. Nyval och fyllnadsval av ledamöter till StSF’s styrelse.
Följande ledamöter hade föreslagits av styrelsen:
Mats Nyström
Åke Holmström
Margaretha Björklund
Göran Collin

nyval
fyllnadsval
fyllnadsval
fyllnadsval

Inga ytterligare förslag framkom.
Henrik Baltscheffsky, den ende kvarstående från den valberedning som valdes på årsmötet
2002 frågade hur förslagen beretts och om det skett i överensstämmelse med stadgarna. Han
fick till svar att det i stadgarna inte finns närmare reglerat vad som skall hända om ett organ,
som i detta fall valberedningen, inte längre fungerar pga av avhopp. Här får man stöda sig på
allmän föreningspraxis. Styrelsen måste då träda in och hantera frågan på sätt som bedöms
lämpligt. Så har skett i detta fallet genom de förslag styrelsen lagt fram.
Efter votering med röstsiffrorna 28 mot 21 valdes till ledamöter
Mats Nyström, nyval t o m årsmötet 2004
Åke Holmström, fyllnadsval t o m årsmötet 2003
Margareta Björklund, fyllnadsval t o m årsmötet 2003
Göran Collin, fyllnadsval t o m årsmötet 2003

§ 8. Fyllnadsval av ordförande och en ledamot i valberedningen.
Följande ledamöter hade föreslagits av styrelsen:
Lars Strömberg
Gert Westergren

fyllnadsval
fyllnadsval

Inga ytterligare förslag framkom.
Mötet valde till ledamöter i valberedningen:
Lars Strömberg, ordförande
Gert Westergren

fyllnadsval
fyllnadsval

§ 9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
Ordföranden meddelade att förslagen har skickats på remiss 2003-01-30 men att inga
synpunkter inkommit från klubbarna.
Det blev en kort diskussion och frågor kring budgeten men inga yrkanden framställdes.
Mötet godkände verksamhetsplanen och budgeten.
Styrelsen fick av Jan Orest, Stocksunds Båtklubb, uppmaningen att se över sina kostnader och
särskilt de fasta kostnaderna så att mer resurser kan komma seglingen till godo.

§ 11. Övriga frågor.
Henrik Baltscheffsky, KSSS framförde en uppmaning att Stockholms Seglarförbund skall ta till
sig erfarenheter från Skåne- och Västkustdistriktens sätt att arbeta och att det åligger förbundet
att radikalt omvandla sin funktion.
Vad gällde klagomålen på att kallelsen till det extra mötet kommit ombuden sent tillhanda
informerades om att handlingarna utsänts enligt det adressregister som finns registrerat på
Svenska Seglarförbundet (SSF). Det är viktigt att klubbarna meddelar SSF till vilken adress
meddelanden till klubbarna skall skickas. Numera kan klubbarna över internet själva uppdatera
sina adresser.

§ 12. Mötets avlutande
Ordförande, Johan Haasum, tackade de närvarande för deras medverkan och avslutade mötet.
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