Årsmötesprotokoll 2012
Fört vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte den 25 oktober 2012.
Röstlängd se bilaga 1.

1. Fullmaktsgranskning genomfördes, röstlängden fastställdes.
2. Föredragningslistan för mötet fastställdes.
3. Mötet utlystes via mejlutskick, på hemsidan, i Segling och Svensk Idrott enligt
stadgarna.
4. Thomas Wrande valdes till mötets ordförande.
5. Peter Witt valdes till mötets sekreterare.
6. Catharina Aspegren och Anders Kriström valdes till protokolljusterare att jämte
mötets ordförande justera årsmötets protokoll. De valdes även till rösträknare.
7. a) Verksamhetsberättelsen för tiden 1/9 2011 - 31/8 2012 godkändes.
b) Förvaltningsberättelsen för samma tid som i 7a godkändes.
c) Revisionsberättelsen för samma tid som i 7a godkändes.
Revisionsberättelsen för 1/9 2010 – 31/8 2011 godkändes också eftersom
denna inte blev godkänd på årsmötet 2011.
8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
9. Thomas Wrande valdes till ordförande, tillika ordförande i StSF styrelse för en
tid av ett år.
10. Pia L’Obry, Gert Westergren, Peter Witt och Elisabeth Sjökvist omvaldes på
två år årsmötet 2014. Christian Harding valdes till styrelseledamot med
mandat till årsmötet 2014.
11. Carola Lemmetty valdes till revisor och Anders Kriström valdes till personlig
suppleant.
12. Isabelle Mungsgård valdes till ordförande i valberedningen för en tid av ett år.
13. Catharina Aspegren, Fredrik Norén och Gunnar Hansson valdes till
suppleanter för en tid av två år.

14. Årsmötet ger i uppdrag till styrelsen att utse ledamöter till Seglardagen.
15. Årsmötet ger i uppdrag till styrelsen att utse ledamöter till DF-mötet.
16. Inga motioner har inkommit till årsmötet.
17. Verksamhetsplanen för 2012/2013 godkändes. Styrelsen berättade om
planerade aktiviteter för verksamhetsåret:
-

Gill Stockholm Cup fortsätter som planerat
Liros Stockholm SRS Cup slås ev ihop med Avantime Cup
En ny cup för större jollar och C55 planeras och sponsor sökes
KM Stockholm kommer att genomföras 2013. Datum ej bokat. StSF
kommer att fråga klubbarna om någon vill arrangera
StSF deltar på Seglarnas helg 9-11 nov och presenterar där
utbildningsplanen för funktionärer och tränare för 2013
Nästa seglarskoleinstruktörsutbildning är 1-4 nov 2012
StSF planerar att delta i nya Scandinavian Boat Show i Gustavsberg
Stockholms Seglingskalender 2013 produceras i samarbete med Search
Magazine
StSF kommer att delta i ungdoms- och aktivitetsmässa MY i jan 2013
Sanktionsansökningar börja komma in nu, materialdag för kalendern är
mitten av januari 2013

18. Årsavgifterna och övriga avgifter fastställdes, sanktionsavgift tas bort fr o m
säsongen 2013 samt planeras att ersättas med ett klubbidrag i form av
funktionärsutbildning eller sailcoachstöd 2014.
19. Ordförande Thomas Wrande tackade och avslutade mötet.
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______________________
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Bilaga 1 – Röstlängd
Närvarande klubbar med rösträtt

Antal röster

SKSK

1

DBK (via fullmakt)

3 (9) – begränsat av stadgarna §11

Tyresö båtklubb

0

Segelsällskapet Gäddviken

3

Morarna

3

VSS (via fullmakt)

0

Övriga närvarande klubbar utan rösträtt
VBK
UVBS

