PROTOKOLL ÅRSMÖTE
Sotefjordens Segelsällskap
2019-11-30

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Peter Johansson kl. 16:40.
§2 Mötets utlysande
Mötet har utlysts på hemsida, Facebook, anslagstavlor i samhället samt via e-post och brev.
Mötets utlysande godkändes.
§3 Genomgång och godkännande av dagordningen
Förslag till dagordning godkändes.
§4 Val av ordförande för årsmötet
Till mötets ordförande valdes Peter Johansson.
§5 Val av sekreterare för årsmötet
Till mötets sekreterare valdes Emily Cui.
§6 Val av två justeringsmän för årsmötet
Till justeringsmän valdes Jörgen Lidholm och Robert Yngve.
§7 Presentation av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
Verksamhetsberättelsen har delgivits medlemmar via e-post eller brev tillsammans med resultat
och balansräkning.
Se bifogad fil, verksamhetsberättelse.
§8 Godkännande av verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen godkändes, med följande justering:
“Först i mål och totaltseglare efter omräknad tid blev Bengt Carlsson, Laser, följt av 2-krona lag
Jörgen Lidholm/Stina Behrman/Arvid Behrman och på tredjeplats Joachim Sandberg/Carina
Andersson/ Saga Sandberg, 2-krona.”
§9 Ekonomisk räkning för räkenskapsåret
Genomgång av resultat- och balansräkning samt förtydligande av vissa konton och justeringar i
kontoplan och resultaträkning.
Resultaträkning visar ett väsentligt bättre utfall jämfört mot resultatbudget. Årets resultat efter
avskrivningar blir 56 918 kronor och ekonomin bedöms som trygg.
Viktigaste inkomstkällan har varit sommarseglarskolan men också eventen ”Strand till Strand”
och ”IceBug” har varit viktiga för resultatet. Allsvenska projektet visar också ett gott överskott
till övrig verksamhet. Med nya administrationssystemet Sportadmin noteras bättre
betalningsvilja bland medlemmar.
Flera konton för reparation och underhåll har slagit samman till ett större konto för
fastighetsskötsel och förvaltning.

Styrelsen har återupptagit avskrivningar för att bättre visa föreningens totala räkenskaper (10%
för båtar och 2% för byggnader per år.)
För ytterligare information se bifogad fil, resultat- och balansräkning.
De ekonomiska räkenskaperna godkänns.
Budget för kommande verksamhetsår presenteras.
§10 Rapport från revisorerna
Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.
§11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för innevarande räkenskapsår.
§12 Val av styrelseledamöter för verksamhetsåret 2019 - 2020
Poster som var aktuella för omval: ordförande, kassör, materialförvaltare, en ledamot, två
revisorer samt ordförande för ungdomssektionen. Sittande styrelseledamöter tackade ja till
förnyat förtroendeuppdrag för kommande verksamhetsår.
Valberedningens förslag till ny styrelse tillkännagavs enligt nedan:
Ordförande: Peter Johansson (Omval 1år)
Vice ordf: Joachim Sandberg (Vald 2018, 2år)
Kassör: Mayra Caldiz (Omval 1år)
Sekreterare: Emily Cui (Vald 2018, 2år)
Ledamot: Stina Behrman (Vald 2018, 2år)
Ledamot: Carina Andersson (Omval 2år)
Materialförvaltare: Vakant
Ordförande Ungdomssektion:
Frida Ottosson (Nyval 2år)
Valberedningens förslag till ny styrelse godkändes och valdes för 2020.
§13 Val av revisorer, valberedningens förslag
Valberedningens förslag till revisorer för 2020, Bengt Carlsson, sammankallande (Omval 1år)
och Johan Bredin (Nyval 1år) godkändes och valdes för 2020.
§14 Val av valberedning
Conny Stensson och Britt Lindgren valdes till att utgöra valberedning för 2020.
§15 Förslag till medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
Medlemsavgifterna för 2020 föreslås oförändrade, 220kr för enskild, 400kr för familj. Förslaget
godkändes av årsmötet.
§16 Val av styrelseledamöter som var för sig tecknar föreningen för kommande
verksamhetsår
Ordförande Peter Johansson (841002-4858) och kassör Mayra Caldiz (740702-8542) väljs för att
teckna föreningen var för sig för kommande år.
§17 Övriga frågor
Förslag från materialgruppen om investering för värmepump till verkstaden.
§18 Avtackning/Utmärkelser

Björn Karlsson avtackas och utmärkelser delas ut till Bengt Carlsson för förstaplacering i
klubbmästerskapet Söö-Race.
§19 Årsmötet avslutas
Mötet avslutas kl.17:50.
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