Protokoll fört vid Wetaförbundets årsmöte 14:e mars 2020
1. Mötets öppnande
Årsmötet förklarades öppnat och ordförande hälsade alla välkomna.
2. Upprop och upprättande av röstlängd
Erik Törnqvist, Bengt Waller, Arne Johansson, Hans Hugoh, Zofie Vavra, Ulrika Goldkuhl och
Leif Goldkuhl.
3. Val av justeringsman att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll
Hans Hugo valdes som justeringsman.
4. Val av två rösträknare
Ulrika Goldkuhl och Bengt Waller 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
Verksamhetsrapport. Säsongen 2019 blev en blåsig historia där flera av våra arrangemang
blåste bort. Vi lyckades i alla fall kora en svensk mästare i double handed där Henrik Axling
med gast tog sig snabbast i mål under en blåsig segling. Vårt årliga Wetamästerskap ställdes
in, likaså höstregattan i Lerum. I februari 2020 deltog vi tillsammans med Weta Väst på
båtmässan i Göteborg. Detta var tredje gången vi deltog och intresset är stort inte minst
ifrån båtklubbar och seglingsskolor.
Förvaltningsrapport. Förbundet hade under året 2019 25 stycken betalande medlemmar.
Medlemsavgifterna uppgick till 5 000 kronor.
8. Revisionsberättelse
Lästes upp av Arne Johansson.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Val av ordförande och ledamöter
Ordförande & klassregler Arne Johansson valdes på två år
PR/Sekreterare
Leif Goldkuhl två år kvar
Kassör
Zofie Vavra två år kvar
Teknik (IT)
Erik Törnquist valdes på ett år
Kappsegling
Bengt Waller ett år kvar
Övriga
Hans Hugoh ett år kvar

11. Val av revisor och revisorsuppleant
Hans Hugoh valdes som revisor och Erik Törnqvist valdes som revisorssuppleant.
12. Val av två ledamöter i valnämnd
Leif Goldkuhl och Erik Törnquist valdes.
13. Behandling av motioner
14. Övriga ärenden
• Rekommenderad båttyp av SSF
”Det skulle vara bra för vår klass att Weta 4.4M blir en av SSF rekommenderad båttyp
till segelklubbarna. Detta innebär att vi på SWA måste ha kontakt med SSF och ge
dem argument att välja Weta som ett bra flerskrovsalternativ.”
o Vi har hört från en del klubbar att Wetan är ”Känslig och dyr för att vara
ungdomsbåt” man vill hellre ha rotationsgjutna hållbara båtar.
o Viareds Segelssällskap kommer att få tillgång till en Weta from 2020. Johan
Anderbjörk har privat köpt in en Weta som han kommer låta segelklubben
använda. De är villiga att ställa upp som referens och besöksobjekt under
2020. Leif håller kontakten med dem.
o Arne tycker att vi kan ta fram artiklar (foto och text) med dem som vi sedan
ger till SSF. Det kan ske under 2020.
•

•

Aktiviteter
Vi kommer att genomföra ett antal aktiviteter under 2020.
o Franska mästerskapen, kan vara i fara den 23/5 p g a Cornonavirusen.
o Double handed i Askersund. Leif kollar av datum med klubben. Bör ske
maj/juni.
o Weta Camp i Falkenberg vecka 28, 10-12/7. Grillkväll på Skrea 10/7.
o Wetamästerskapen i Hampetorp (minus Vinön Runt) 3:e helgen i augusti
o Höstregattan Lerum LESS
o Bubblare
§ Thörn Runt
§ Näset Runt
§ KSSS
§ GKSS
Vi beslöt att skicka ut inbetalningskort av papper med ett kort följebrev där vi pekar
på vinsten att vara medlem även om man är passiv. Vi blir fler Wetaseglare, vi
bevakar klassen, vi håller klassen levande, vi för dialog med de andra Wetaförbunden
i världen. Vi håller andrahandspriser på våra båtar uppe. Och man tjänar in sitt
medlemskap fort eftersom man som medlem har 10 % rabatt på tillbehör hos Weta
Väst.

15. Fastställande av utgifts- och inkomststatistik samt årsavgift för kommande
verksamhetsår
• 2019 hade vi 25 betalande medlemmar vilket gör att vi är på plus, ekonomiskt.
• Medlemsavgiften fastställdes till 200 kr

16. Verksamhetsåret
17. Övriga frågor
Konstituerande styrelsemöte sker direkt efter detta årsmöte.
18 Årsmötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Sekreterare

Justerat

Leif Goldkuhl

Hans Hugoh

