
2020-03-23 

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 – on-line 

Eva Drakenberg – on-line 

Thomas Blixt – on-line 

Per Lundqvist – on-line 

Nadine Kugel – on-line 

Pernilla Andrén – on-line 

Jens Listrup – on-line  

Christian Martin – on-line 

Tom Strandberg  – on-line 

Mats Bergryd – on-line

 

3. Val av justeringsman och tillika rösträknare 

Till justeringsman och tillika rösträknare valdes Thomas Blixt. 

 

4. Fråga angående mötets behöriga utlysande 

Årsmötet enades om att mötet utlysts i enlighet med stadgarna. 

Årsmötet enades även om att den elektroniska mötesformen var tillfylles i dessa 

karantänstider. 

 

5. Val av mötesordförande och sekreterare 

Till mötesordförande valdes Eva Drakenberg och till mötessekreterare Johan Tuvstedt 

 

6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 

Ordförande redovisade årsredovisningen och verksamhetsberättelsen. Därefter gicks årets 

årets aktiviteter igenom. 

 

7. Revisionsberättelse 

Tom Strandberg föredrog revisorns berättelse och föreslog styrelsen ansvarsfrihet för 2019 

års verksamhetsår. 

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

Årsmötet biföll revisorernas rekommendation och beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

 

9. 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 – Eva Drakenberg, Stockholm 
Kassör – Pernilla Andrén, Stockholm 
Information/web – Nadine Kugel, Täby 
ORC Representant – Thomas Blixt, Sollentuna 

Ledamot – Håkan Grönvall, Stocksund 
Ledamot – Jens Listrup, Skanör 
Ledamot – Christian Martin, Stockholm 
Ledamot – Lena Having, Göteborg

 
 

  



10. Val av revisor och revisorssuppleant 

Till revisor valdes Tom Strandberg och som suppleant Henrik Baltscheffsky 

 Årsmötet enades om Styrelsens förslag om enbart en revisor med suppleant. 

 

11. Val av ledamöter till valnämnd 

Till valnämndens ordförande föreslogs omval av Pär Lindfors, och som ledamot Anders 

Hansen med tillägget att valberedningen har möjlighet att vid behov adjungera ytterligare en 

person. 

 

12. Behandling av motioner 

Inga motioner har inkommit till årsmötet 

 

13. Förslag från styrelsen 

Styrelsen i Svenska Havskappseglingsförbundet föreslår för årsmötet att besluta om att 

fondera en lika stor summa som SHF har i sin mätmaskinsfond till framtida aktiviteter inom 

ramen for Offshore Shorthanded Mixed på internationell nivå. Dvs SEK 9000. 

Årsmötet föreslog vidare att i samband med detta förslag lösa upp den mätmaskinsfond som 

funnits i föreningens balansräkning sedan tidigare. 

 

Beslut: Årsmötet beslutade att lösa upp mätmaskinsfonden och samtidigt fondera ett lika 

stort belopp till: Aktiviteter inom ramen for Offshore Shorthanded Mixed på internationell 

nivå. 

 

14. Fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgifter för kommande verksamhetsår 

Beslöts att fastställa styrelsens budget för 2020. Fastställdes att förbundets avgifter för 

verksamhetsår 2021 skall förbli 150 kr för enskild medlem och 400 kr för båtägare.  

 

15. Övriga frågor  

Inga övriga frågor 

 

16. Årsmötets avslutande 

Mötet avslutandes av mötesordföranden, mötessekreteteraren noterade att samtliga beslut 

varit enhälliga. 

 

Ordföranden passade på att hälsa de nya medlemmarna Christian Martin och Jens Listrup 

varmt välkomna till styrelsen. 

 

Mötesordförande tackade avgående styrelseledamöter Per Lundqvist, Sten Haeger och Emil 

Burström för fina insatser och väl utfört värv under många år i SHFs styrelse. Beslutades att 

avtackningsceremoni med gåvor uppskjutes till senare tillfälle när fysiskt möte är möjligt! 

 

 

Vid protokollet    Justeras 

 

_________________   _________________ 

Johan Tuvstedt    Thomas Blixt 




