
Protokoll fört vid årsmöte 2016-03-02 
Viggbyholms Segelsällskap 
 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

Vid mötet var följande medlemmar närvarande: 

Kåre Larsson 

Johan Tuvstedt 

Gunnar Tidner 

Torbjörn 

Risberg 

Mats Ohlson 

Robert 

Westerlind 

Inga-Lill 

Karlsson 

Stefan Szekely 

Bo Frykberg 

Gisela Lindner 

 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

Till ordförande för mötet valdes Kåre Larsson 

Till sekreterare för mötet valdes Johan Tuvstedt 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

Till protokolljusterare och rösträknare för mötet valdes 

Gunnar Tidner och Gisela Lindner 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

Bifölls av mötet 

5. Fastställande av föredragningslista. 

6.  

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste 

verksamhetsåret, 

Ordförande föredrog verksamheten inklusive deltagande i och 

anordnande av kappseglingar 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (ekonomisk redovisning) för det 

senaste räkenskapsåret. 

Ordförande föredrog förvaltningsberättelsen och den ekonomiska 

redovisningen 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhets-/räkenskapsåret. 

Inga-Lill Karlsson föredrog revisionsberättelsen i korthet och 

rekommenderade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet enhälligt. 

9. Fastställande av medlemsavgifter. 



Årsmötet fastställde årsavgiften för medlemsavgifter för 2017 skall vara 

samma som för innevarande år. 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det 

kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 

Årsmötet biföll styrelsens förslag till verksamhetsplan med fokus på de 2 

av föreningen sanktionerade kappseglingarna Gullviverallyt och 

Kolfiberrodret. 

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

Inga proposioner från Styrelsen. 

Gunnar Tidner föredrog sin motion som i korthet Yrkar att årsmötet: 

1. Beslutar att anta föreslagna ändringar i enlighet med bifogade 

dokument Stadgeändringsförslag. 

2. Uppdrar åt styrelsen att tillsätta en grupp med uppdrag att göra en 

översyn av övriga stadgar. 

Årsmötet biföll bägge yrkandena innebärande att stadgarna nu ändrats 

enligt ändringsförslaget, se bilaga 1 Gunnar Tidner utsågs som 

sammankallande i gruppen. 

12. Val av 

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år; 

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; 

c) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får 

inte styrelsens ledamöter delta; 

d) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall 

utses till ordförande; 

Årsmötet biföll valberedningens förslag enligt nedan. 

 Ordförande, Kåre Larsson (omval) 

 Johan Tuvstedt                 (omval till 2018) 

 Britt-Marie Backudd        (nyval till 2018) 

 Torbjörn Risberg (NBS)    (nyval till 2018) 

 Bo Frykberg                         (vald till 2017) 

 Bengt Erlandsson                (vald till 2017) 

 Suppleanter   (valda på årsmöte 2015)  

 Anders Backudd                  (Vald till 2017) 

 Magnus Stenhols                 (vald till 2017) 

Revisorer: 

 Margareta Ekström           (omval) 



 Inga-Lill Karlsson                (omval) 

Beslut om val av ombud till StSF-möten (och ev andra möten där föreningen 

har rätt att representera med ombud). 

 Johan Tuvstedt 

 

13. Övriga frågor. 

Inga övriga frågor 

 

Ordföranden förklarade årsmötet avslutat 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

 

Johan Tuvstedt  Gunnar Tidner                      Gisela Lindner 

 

 


