Protokoll fört vid årsmöte i Mönsterås Segelklubb
2021-11-26
Tid: kl.19.00
Plats: Munken Hotell
13 deltagare
§ 1 Mötet öppnas
Ordförande Peter Johansson välkomnar alla till detta årsmöte som är det 91:a i klubbens historia.
§ 2 Mötets behöriga utlysande
Datum för detta möte har funnits inlagt i klubbens kalender. Inbjudan har också lagts ut på klubbens
hemsida, Facebooksida och Instagram.
På hemsidan har alla mötesdokument funnits att läsa.
Mötet finner mötet behörigt utlyst men framför att det är positivt att även ha en annons i
dagspressen.
§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Mötet väljer Peter Johansson till ordförande för mötet och Anna Dahl till sekreterare.
§ 4 Val av justerare
Till att justera årsmötets protokoll väljs Nisse Wirblad och Hans-Olof Johansson.
§ 5 Styrelsens- och kommittéernas verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport
Verksamhetsberättelsen med den ekonomiska rapporten, som legat på hemsidan inför årsmötet,
lästes upp och godkändes av mötet.
§ 6 Revisorernas berättelse
Kassören läser upp revisionsberättelsen som godkänns av mötet.
§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet för styrelsen för 2021.
§ 8 Val av ordförande för 1 år
Till ordförande för 1 år väljs Peter Johansson (omval) som tackar för förtroendet.
§ 9 Val av ledamöter i styrelsen enl. § 40 i stadgarna
Omval på Maria Karlsson, Martin Karlsson och Torbjörn Andersson. Anna Dahl, Joakim Lönnbom och
Peter Bjureberg kvarstår ytterligare 1 år enl. årsmöte 2020.
Till suppleanter är det omval på Stefan Eneman. Maths Lönnbom kvarstår ytterligare 1 år.
§ 10 Val av två revisorer samt två suppleanter för en tid av 1 år
Omval på Östen Gustavsson och Per Karlsson samt även på suppleanten Ove Svensson. Rune Sellbeg
ej gått att nå – ev. in som suppleant.
§ 11 Val av kommittéer på 1 år enl. § 50 i stadgarna
Kappseglingskommittén: Peter Johansson (sammankallande), Mikael Pettersson, vakant
Ungdomskommittén: Anna Dahl (sammankallande), Malin Persson, Magnus Svensson
Varvskommittén: Maths Lönnbom (sammankallande)
•

Anläggningsgruppen: Maths Lönnbom (sammankallande), Peter Johansson, Martin Karlsson

•
•
•

Underhållsgruppen: Anders Evertsson (sammankallande), Jan Ederfors, Lars Ellström
Klubbhus/service: Sören Svensson (sammankallande), vakant, vakant
Driftsgrupppen: Anders Fältsjö (sammankallande), Johan Ingvarsson Drottman, Rickard
Axelsson

Segelholmskommittén: Johan Trulsson (sammankallande), Maria Karlsson, Lisa Stark
§ 12 Val av ombud till Smålands Seglarförbund
Till ombud väljs Peter Johansson och Anna Dahl.
§ 13 Val av ledamöter i valberedningen enl. § 60 i stadgarna
Omval på Anders Haglund och Roland Durdel.
§ 14 Inkomna motioner
Inga inkomna motioner.
§ 15 Övriga ärenden som styrelsen vill bringa under mötet
Vi har fått avslag på bidragsansökan från allmänna arvsfonden för byggnation av nytt klubbhus.
Motiveringen var att ”målgruppen” var för otydlig. En grupp bestående av Sören Svensson, Peter
Johansson och Anna Dahl, har tillsatts för att fortsätta söka bidrag och sponsorer till detta arbete.
§ 16 Nästa års program
Förslag på kalender presenteras. Bil. 2.
§ 17 Fastställande av budget samt avgifter för 2022
Kassören Peter Bjureberg redogjorde för nästa års budget varefter årsmötet godkände styrelsens
utarbetade budget för 2022 med ett beräknat överskott om 50 Tkr.
Bl.a. planeras inköp av en säkerhetbåt (Rib), två optimistjollar ombyggnad av servicebyggnaden på
Segelholmen samt en sjösättningsramp för C 55:orna.
§ 18 Övriga frågor
Förslag från Sören Svensson att ge plats för cirka 10 husbilsplatser på Varvet inför sommaren 2022.
Detta under tiden 10/6-17/9, vilket skulle ge en relativt stor inkomst till klubben.
En del förberedande jobb måste göras med bl.a. eluttag. Mötet ställer sig positiva till förslaget.
Anders Evertsson frågar om det finns någon plan B om vi inte beviljas bidrag till byggnation av
klubbstuga i den utsträckning vi hoppas. Bygglovet för byggstart går ut i maj 2022. Detta kommer vi
att behöva förlänga om möjligt.
Ett enklare mastförråd behöver byggas för de stora masterna. Mötet positiva till detta.
§ 19 Avslutning
Mötet avslutas och ordförande tackar för allas deltagande.
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