VÄRMLAND – VÄSTERGÖTLANDS SEGLARFÖRBUND
Protokoll fört vid årsmöte med Värmland- Västergötlands Seglarförbund
i Vänersborg 2015-11-28
Närvarande :Med fullmakt: Per Söderström och Arne Wolgast Vänersborgs Segelsällskap,
Lars Apelberg och Gustaf Apelqvist Segelsällskapet Wästgötarne,
Magnus Patriksson Mariestads SK.
Ur styrelsen: Marianne Stålheim, Per Åberg, Karl-Axel Bäck,
Carina Sörqvist och Thomas Gustafsson.
Övriga:

Övriga representanter från förbundssällskap samt Årets Seglare
inkl ovanstående sammanlagt 17 personer.

Uppvaktning Innan årsmötet uppvaktades ”Årets Seglare” Tomas Skålén med besättningen
Fredrik Pettersson, Jonas Pettersson Sand samt Anders Åberg, SSÅW-Åmål .
Ingemar Johansson avtackades med glasbåt och blommor för sin insats inom
VVSF. SSW-Lidköping uppvaktades för att föreningen har fyllt 125 år.
§1

Mötets öppnande.
Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd.
Ordf Marianne Stålheim hälsade välkommen till och öppnade förbundets 10.e
årsmöte.
Närvarande enligt ovan samt beslutades att justering av röstetal vidtas, enligt
SSF utfärdad röstlängd, om röstning blir aktuell.

§2

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning justerades med att punkt 15 skall avhandlas efter punkt
8.

§3

Årsmötet konstaterades varit behörigt utlyst

§4

Till ordförande för årsmötet valdes Pär Söderström

§5

Till sekreterare för årsmötet valdes Thomas Gustafsson

§6

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Magnus Patriksson
och Gustaf Apelqvist.

§7

Behandling av verksamhets- förvaltnings- och revisionsberättelser.
a) Verksamhetsberättelsen, enligt bilaga behandlades, godkändes och lades till
handlingarna.
b) Årsredovisning enligt bilaga godkändes och lades till handlingarna
Beslutades Årets resultat i ny räkning
Mariestads SK önskade att innestående medel för Vänern Kors&Tvärs 2014
utbetalas till berörda klubbar. Styrelsen utreder vad som var avsikten med
dessa pengar och taar därefter ett beslut om utbetalning eller ej.
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c) Revisionsberättelsen enl bilaga upplästes och lades till handlingarna.
§8

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2014-09-01-----2015-08-31.

§ 15

Behandling av motioner samt styrelsens förslag
Inga motioner är inkomna till styrelsen.
Behandling av styrelsens förslag om stadgeändringar
Förslaget: Redaktionella ändringar i 10 § och 13 § samt ändringar avseende antalet
ledamöter i styrelse och valberedning i 13§, 16§ och 19§. Ändringar är markerade i
fetstil i texten nedan.
10§ – (Svensk Segling) stryks
13§ punkt 10. val av sex-åtta (6-8) övriga ledamöter för en tid av två (2) år

(varvid valen bör ske så att hälften av ledamöterna väljs vartannat år)
13§ punkt 11. Ny numrering av punkten. (texten oförändrad)
13§ punkt 12. Ny numrering av punkten. 12. val av ordförande och två (2)

ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år.
13§ punkt 13. Ny numrering av punkten. (texten oförändrad)
16§ Sammansättning, kallelse och beslutmässighet
Styrelsen är, när årsmöte inte är samlat, VVSF´s beslutande organ.

Styrelsen består av ordförande samt de övriga ledamöter, som valts enligt 13 § 9
och 10 punkterna.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare.
Styrelsen sammankallas av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga
ledamöter kallats, och minst hälften av ledamöterna är närvarande. Om
ordföranden finner erforderligt kan brådskande ärenden avgöras genom skriftlig
omröstning. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande
sammanträdet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
19§ Sammansättning mm

Valberedningen består av ordföranden och de två (2) ledamöter som valts av
årsmötet.
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller en (1) ledamot så
bestämmer.
Beslut :
Årsmötet beslutade att anta de förslag till ändringar i stadgarna som styrelsen
föreslagit, med justeringar i 16§ att hälften av ledamöterna är närvarande samt
tillägget att vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Beslutet är villkorat med att ändringarna godkänns av SSF.
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§9

Val av ordförande VVSF , tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år.
Beslutades välja Marianne Stålheim Skoghall

§ 10

Val av sex-åtta övriga ledamöter.
Konstaterades att följande ledamöter har 1 år kvar:
Carina Sörqvist Vänersborg /VÄSS ( 1 år kvar)
Thomas Gustafsson Karlstad /KDSS (1 år kvar)
Beslutades välja följande ledamöter för en tid av 2 år:
Per Åberg Laxå / CRSS (omval)
Kent Persson / Hjo (omval)
Beslutades välja följande ledamöter för en tid av 1 år:
Karl-Åke Ragnarsson Ulricehamn / UKSS (omval)
Magnus Patriksson / MSK ( Nyval )

.
§ 11

Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av 1 år.
Beslutades välja Sune Strömberg Lidköping/ SSWL
och Erik Johansson Ljungskile / VÄSS till revisorer samt
Gert Pettersson Hökarum /UKSS till revisorssuppleant
Samtliga enl valberedningens förslag och omval.

§ 12

Val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen
för en tid av 1 år.
Följande ledamöter nominerades till valberedning:
Arne Wolgast och Karl-Axel Bäck Vänersborg, samtidigt som
”Värmlandsbänken” i styrelsen fick i uppgift att nominera en kandidat till
valberedningen.
Beslutades att välja Arne Wolgast tillika sammankallande/ordförande i
valberedningen.

§ 13

Val av ombud och erforderliga suppleanter till Seglardagen.
Beslutades att styrelsen utser representanter till ” Seglardagen”.

§ 14

Val av ombud och erforderliga suppleanter till respektive idrottsförbunds
årsmöten.
Beslutades att styrelsen utser representanter till dessa årsmöten.

§ 16

Behandling av förslag till VVSF.s verksamhetsplan samt fastställande av
årsavgift och årsbudget.
Behandling av Verksamhetsplan 2015—2016.
Beslutades enligt styrelsens förslag.
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Vänerserien och VVSF SRS-Cup
Beslutades anta Tävlingsbestämmelser för LIROS Cup /Vänerpokalen samt
gemensamma seglingsföreskrifter
Beslutades anta Tävlingsbestämmelser för VVSF SRS Cup
Fastställa årsavgift och årsbudget
Beslutades bifalla styrelsens budgetförslag samt fastställa oförändrade
årsavgifter för år 2015—2016 medlemskap 15:- samt familjemedlemskap 28:-

§ 17

Årsmötets avslutande.
Ordförande tackade årsmötet för förtroendet att leda distriktet under kommande
verksamhetsår.
Karl-Axel Bäck avtackades som avgående styrelsemedlem och Pär Söderström
som mötesordförande med blomma.
Ordföranden avslutade årsmötet

Vid protokollet:
___________________
Thomas Gustafsson

Justeras:
_______________________
Magnus Patriksson
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_____________________
Gustaf Apelqvist

