Protokoll
fört vid SS SVEARNAS ÅRSMÖTE 2020-03-11
för verksamhetsåret 2019
Lokal: Vilsta sporthotell

1. Mötet öppnas, godkännande av kallelse
Ordförande hälsade alla välkomna.
Kallelsen hade gått ut i rätt tid och godkändes.
2. Val av ordförande för mötet
Mötet valde sittande ordförande Josephine Härdin.
3. Val av två justeringsmän
Mötet valde Lars Klingvall och Fredrik Birgersson att justera protokollet.
4. Val av två rösträknare
Mötet valde Lars Klingvall och Fredrik Birgersson till rösträknare.
5. Föregående mötesprotokoll uppläses
Protokollet som är publicerat på Svearnas hemsida godkändes och lades därefter till
handlingarna.
6. Fördragning av styrelsens och verksamhetsgrenarnas årsrapporter för avslutat
verksamhetsår
Ordförande refererade till årsberättelserna som presenteras i årsboken och uppmanade
mötesdeltagarna att ställa frågor.
7. Föredragning av revisorernas berättelse efter avslutad revision
Revisionsberättelsen presenteras i årsboken och revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet
för styrelsen.
8. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar
Mötet beslutar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
9. Fråga om förfarande av vinst- eller förlustmedel i det avslutade årets resultat
Beslutades att resultatet överförs i ny räkning enligt styrelsens förslag.
10. Fastsällande av arvoden för ordförande och ledamöter i styrelsen, samt
arvoderade funktionärer i sällskapet
Styrelsen föreslår oförändrade arvoden. Mötet beslutar enligt styrelsens förslag.
11. Val av ordförande på ett år
Mötet valde Josephine Härdin till ordförande på ett år.

12. Val av tre styrelseledamöter på två år samt fyllnadsval av två suppleanter på ett
år.
Mötet valde Kenny Sjöberg och Per-Eric Billberg som var omval på två år samt
Anders Sundström som är ett nyval på två år.
Som suppleanter omvaldes på ett Ulf Lindner och som nyval valdes Susanne Jonsson.
13. Val av två revisorer och en suppleant på ett år
Mötet valde Lars Bergkvist och Magnus Ågren till revisorer på omval och Daniel
Serrander som suppleant på omval, samtliga på 1 år.
14. Val enligt av styrelsen framlagd funktionärslista
Valberedningens förslag bifölls. Bifogas
15. Skrivelser och rapporter
Andreas Birgersson har information från Mälbybasen att delge mötet. Man kommer
behöva måla om huset i Mälby och frivillga att hjälpa till tas gärna emot. Man
kommer att genomföra ett seglarläger i sommar och detta kommer hållas på Lövskär
25-28 Juni. För att genomföra det kommer man att behöva låna Svearnas följebåtar.
Man kommer att starta upp i Mälby den 3 Maj.
16. Årsmötesfrågor
Per Cleverdal flaggar för att han är inne på sitt sista år som domare då han inte
kommer att förnya sin licens efter detta år och att klubben då kommer behöva se sig
om efter att eventuellt utbilda en ny domare.
17. I rätt tid inkomna motioner
Inga motioner har inkommit.
18. Nya medlemmar
Anna Franzell
Jimmy Franzell
Jörgen Linden
Carl-Olof Wallertz
Elisabeth Wessen
Karl-Erik Wessen
19. Avslutning
Ordförande Josephine Härdin tackar alla deltagare för ett trevligt genomfört möte. Hon
vill också passa på att påminna om vårmötet den 23 april.
Mötet utbringar även en stor applåd åt de tre medlemmar som fick idrottsmedlajer
tidigare i år för sina prestationer.
Mötet avslutas och ordet lämnas över till paret Öhrn som skall fortsätta sitt intressanta
föredrag om sin kanalsegling till medelhavet. Till det bjuds mötet på kaffe med dopp.
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