Protokoll fört vid Wetaförbundets årsmöte 3:e april 2016

1. Mötets öppnande
Årsmötet förklarades öppnat och ordförande hälsade alla välkomna.
2. Upprop och upprättande av röstlängd
Erik Törnqvist, Bengt Waller, Ulrich Lindberg, Arne Johansson och Leif Goldkuhl
3. Val av justeringsman att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll
Bengt Waller valdes som justeringsman.
4. Val av två rösträknare
Arne Johansson och Ulrich Lindberg valdes som rösträknare.
5. Fråga angående mötets behöriga utlysande
Årsmötets kallelse är gjord i laga ordning.
6. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
Erik Törnqvist valdes till ordförande och Leif Goldkuhl till sekreterare.
7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport
Godkändes.
8. Revisionsberättelse
Lästes upp av Erik Törnqvist.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fråga om stadgeändring
Ingen stadgeändring
11. Val av ordförande och ledamöter
Ordförande
Erik Törnqvist valdes på ett år
PR/Sekreterare
Leif Goldkuhl ett år kvar
Kassör
Rolf Karlsson ett år kvar
Teknik
Arne Johanson Valdes på två år
Kappsegling
Bengt Waller valdes på två år
Övriga
Niklas Waller ett år kvar
12. Val av revisor och revisorsuppleant
Zofie Vavra valdes som revisor och Ulrich Lindberg valdes som revisorssuppleant.
13. Val av två ledamöter i valnämnd
Ulrich Lindberg och Niklas Waller.

14. Behandling av motioner
Inga motioner hade kommit in.
15. Fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgift för kommande verksamhetsår
Medlemsavgiften fastställdes till 200 kr
16. Övriga frågor
• Vi behöver få medlemmarna att betala in sina medlemsavgifter. Vi beslöt att Erik och
Leif gör ett eller två extra utskick till Wetaägare i Sverige.
• Arne fick i uppdrag att sätta sig in i den webbsida vi nu har tillgång till via SSF. Här
finns dessutom fler möjligheter när det gäller ekonomi och kommunikation. Arne
utreder detta och återkommer till styrelsen.
• Medlemmar får fortsatt 10 % rabatt på tillbehör hos Weta Väst
17. Årsmötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat
Sekreterare

Justerat

Leif Goldkuhl

Bengt Waller

