2018-03-26
Protokoll från årsmöte i Svenska Havskappseglingsförbundet
1. Mötets öppnande
- Johan Tuvstedt förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga närvarande välkomna
2. Upprop och Röstlängd
Närvarande:
Johan Tuvstedt - på plats
Pernilla Andrén - på plats
Sten Haeger - på plats

Thomas Blixt - per Skype
Anders Lewander - på plats
Henrik Ottosson, observatör - på plats

3. Val av justeringsman
Anders Lewander valdes till justeringsman för protokollet
4. Till rösträknare valdes Henrik Ottosson
5. Fråga angående mötets behöriga utlysande
Årsmötet enades om att mötet utlysts i enlighet med stadgarna
6. Val av mötesordförande och sekreterare
Till mötesordförande valdes Sten Haeger och till mötessekreterare Johan Tuvstedt
7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
Ordförande redovisade årsredovisningen och verksamhetsberättelsen. Därefter gicks årets
årets aktiviteter igenom.
8. Revisionsberättelse
Johan Tuvstedt föredrog revisorns berättelse och föreslog styrelsen ansvarsfrihet för 2017
års verksamhetsår.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet biföll revisorernas rekommendation och beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
10. Val av ordförande samt ledamöter för kommande period.
Mötet valde ledamöter i enlighet med valberedningens och styrelsens förslag enligt:
Styrelse
Ordförande – Johan Tuvstedt, Täby
Vice ordförande och ansvarig för säkerhetsfrågor – Sten Edholm, Lidingö
Kassör – Pernilla Andrén, Stockholm
Information/web – Emil Burström, Malmö/Göteborg
Information/web – Nadine Kugel, Stockholm
ORC Representant – Thomas Blixt, Stockholm
Ledamot – Håkan Grönvall, Stocksund
Ledamot – Sten Haeger, Göteborg/Stockholm
Ledamot – Per Lundqvist, Huddinge

11. Val av revisor och revisorssuppleant
Till revisor valdes Tom Strandberg och som suppleant Henrik Baltcheffsky
Årsmötet enades om Styrelsens förslag om enbart en revisorer med suppleant.
12. Val av ledamöter till valnämnd
Till valberedningens ordförande föreslogs Pär Lindforss, och som ledamot Eva Holmsten med
tillägget att valberedningen har möjlighet att adjungera ytterligare en person
13. Behandling av motioner
Inga motioner har inkommit till årsmötet
14. Förslag från styrelsen
Styrelsens förslag till fria personliga medlemskap i SHF för sponsorer, funktionärer och andra
som engagerar sig och tillför signifikant nytta i förbundet
- Årsmötet gillade styrelsens förslag och röstade för principen, förslaget och den nödvändiga
stadgeändringen. Den senare kommer tas upp på kommande årsmöte för att stadgeligen
stadfästas efter 2 på varandra följande årsmöten.
- Förslaget i sin helhet återfinns i bilaga till årsmötesprotokollet.
15. Fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgifter för kommande verksamhetsår
Beslöts att styrelsen skall upprätta budget för 2017 när styrelsen har konstituerat sig.
Fastställdes att förbundets avgifter skall vara oförändrade för kommande verksamhetsår.
16. Övriga frågor
Inga övriga ärenden har inkommit
17. Årsmötets avslutande
Mötet avslutandes av mötesordföranden, mötessekreteteraren noterade att samtliga beslut
varit enhälliga.
Ordförande tackade av avgående styrelseledamot Stefan Peterson för väl utfört värv under
många år i SHFs styrelse

Vid protokollet

Justeras

Johan Tuvstedt

Anders Lewander

Bilaga 1.
Styrelsens förslag till fria personliga medlemskap i SHF för sponsorer,
funktionärer och andra som engagerar sig och tillför signifikant nytta i
förbundet
Bakgrund
I samband med SHFs årlia Go For Speed event framställde två av de inbjudna talarna att de som
motprestation för sina föredrag gärna skulle bli medlemmar i förbundet för innevarande år, primärt
för möjligheten att delta i aktiviteter och för att ta del av den kontinuerliga
informationsförsörjningen från Svenska Havskappseglingsförbundet.
Förslag
Styrelsen föreslår att individer eller i förekommande fall, individuella representanter för företag som
gör förbundet stora tjänster eller på annat sätt av styrelsen bedöms vara värda ett medlemskap skall
erhålla personligt medlemskap i förbundet för innevarande år.
Denna policy föreslås också täcka in styrelsen, ordinarie revisorer och valberedningen som
kontinuerligt gör ett för förbundet värdefullt oarvoderat arbete.
Konsekvens
För att kunna genomföra ovanstående förslag krävs en mindre stadgeändring där §3 kompletteras
med en avslutande bisats, förslagsvis:
”, eller av styrelsen tilldelats ett årsmedlemskap i förbundet för särskilda insatser”
Ny ordalydelse
§ 3 Medlemskap
Medlemskap i förbundet erhålles av personer som har betalat individuell medlemsavgift, eller av
styrelsen tilldelats ett årsmedlemskap i förbundet för särskilda insatser.
Denna stadgeändring kan träda i kraft först efter 2019 års årsmöte alternativt efter ett stadgeenligt
inkallat extra årsmöte.

