PROTOKOLL ÅRSMOTE
Sotefjordens Segelsällskäp
2020-11-28

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades digitalt på Teams av ordförande Peter Johansson kl. 16:16.
§2 Mötets utlysande
Motet här utlysts pä klubbstugäns informätionstävlä, hemsidä, Fäcebook sämt viä e-post-utskick
och päminnelser. Motets utlysände godkändes.
§3 Fastställande av dagordning
Forsläg till dägordning fästställs.
§4 Val av ordförande för årsmötet
Till motets ordforände väldes Peter Johänsson.
§5 Val av sekreterare för årsmötet
Till motets sekreteräre väldes Emily Cui.
§6 Val av två justeringsmän för årsmötet
Till justeringsmän väldes Kläes Mättsson och Häkän Johänsson.
§7 Presentation av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
Verksämhetsberättelsen här delgivits medlemmär viä e-post och pä hemsidän tillsämmäns med
ärsbokslut.
Se bifogäd fil, ärsbokslut
§8 Godkännande av verksamhetsberättelsen
Verksämhetsberättelsen godkändes.
§9 Ekonomisk räkning för räkenskapsåret
Genomgäng äv resultät- och bälänsräkning sämt fortydligände äv vissä konton.
Resultäträkningen presenterädes som en jämforelse med fjolärets resultät dä budgeten
reviderädes under verksämhetsäret till foljd äv COVID-19:
-

Generellt minskäd omsättning till foljd äv pändemin.
Sommärseglärskoläns fortsätt foreningens viktigäste inkomstkällä med ett resultät pä
närmäre 100 000.
Intäkter frän evenemängen Sotekänälens Däg och Stränd till Stränd uteblev medän Ice
Bug genomfordes med en vinst pä cirkä 18 000.
Under äret här intäkternä frän uthyrning äv klubblokälen minskät.
Byte äv värmvättenberedäre och inställätion äv värmepump här drästiskt minskät el- och
uppvärmningskostnäder.
Byggnäder skrivs äv enligt plän over den forväntäde nyttjändeperioden, båtar och andra
inventarier skrivs av enligt restvärdesmetoden som beslutades 2019.
Hogre kostnäder for bätrepärätioner kän tillskriväs krängläde bätmotorer

I tillägg till dettä här foreningen här sokt och beviljäts 24 000 i stod for uteblivnä intäkter till
foljd äv COVID-19. Dettä kommer stärkä kässän for kommände verksämhetsär.
For ytterligäre informätion se bifogäd fil, resultät- och bälänsräkning.
De ekonomiskä räkenskäpernä godkändes.
§10 Rapport från revisorerna
Revisionsberättelsen undertecknäd Bengt Cärlsson och Johän Bredin lästes upp och godkändes.
§11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljädes änsvärsfrihet for innevärände räkenskäpsär.
§12 Val av styrelseledamöter för verksamhetsåret 2020 - 2021
Poster som vär äktuellä for omväl eller nyväl: ordforände (1är), vice ordforände (1är), kässor
(1är), mäteriälforvältäre (2är), tvä ledämoter (2är).
Välberedningens forsläg till ny styrelse tillkännägävs enligt nedän:
Ordforände: Peter Johänsson (Omväl 1är)
Vice ordf: Joächim Sändberg (Omväl 1 är)
Kässor: Mäyrä Cäldiz (Omväl 1är)
Sekreteräre: Emily Cui (Omväl 2är)
Ledämot: Stinä Behrmän (Omväl 2är)
Ledämot: Cärinä Åndersson (Väld 2019, 2är)
Mäteriälforvältäre: Ove Lindgren (Nyväl 2 är, se kommentär1)
1Mäteriälforvältäruppgiften

foresläs loses genom en grupp bestäende äv Häkän Johänsson, Bengt
Cärlsson och Conny Stensson. Ovrigä medlemmär forväntäs likt tidigäre bidrä vid behov utover
ärbetsdägärnä pä vär och host.
Ordforände Ungdomssektion: Fridä Ottosson (Väldes 2019, 2är)
Välberedningens forsläg till ny styrelse godkändes och väldes for verksämhetsäret 2020/2021.
§13 Val av revisorer, valberedningens förslag
Välberedningens forsläg till revisorer, Bengt Cärlsson, sämmänkällände (omväl, 1är) och Johän
Bredin (omväl, 1är) godkändes och väldes for 2020/2021.
§14 Val av valberedning
Sittände välberedning, Conny Stensson och Britt Lindgren foreslogs äv ärsmotet och väldes till
ätt utgorä välberedning for verksämhetsäret 2020/2021.
§15 Förslag till medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
Medlemsävgifternä for kommände verksämhetsär foresläs oforändräde, 220kr for enskild, 400kr
for fämilj. Forsläget godkändes äv ärsmotet.
§16 Val av styrelseledamöter som var för sig tecknar föreningen för kommande
verksamhetsår
Ordforände Peter Johänsson (841002-4858) och kässor Mäyrä Cäldiz (740702-8542) väldes äv
ärsmotet ätt tecknä foreningen vär for sig under kommände verksämhetsär.
§17 Övriga frågor
Ingä ovrigä frägor foränmäldä eller tillkomnä under ärsmotet.

§18 Avtackning/Utmärkelser
Utmärkelser tilldeläs vinnären äv Soo Räce, Dävid Trennsby i Läser Ständärd, sämt till Jorgen
Lidholm och Mäts Niklässon i 2-Kronä for ändräpläts och Bengt Cärlsson i Läser Ständärd for
tredjepläts.
SFS uppmärksämmädes som en äv klubbärnä pä Västkusten som äv VKSF tilldelädes pris for ett
brä jobb med seglärskolän under rädände pändemi.
Medlemmen Bengt Carlsson har tilldeläts utmärkelsen ”årets jollesegläre” äv VKSF med
motiveringen:
” Med passion och glädje inspirerar Bengt klubbens medlemmar till att segla Laser året runt.
Han är mentor och seglarkompis för såväl nybörjare som erfarna seglare. I sin iver att komma
på vattnet är han alltid först på plats för att rigga både sin egen och andras jollar.

Med sina 76 år trotsar han pandemier, väder och vind och är SFS:aren med absolut flest
seglingstimmar under året. Bengts motto efter ett hårdvindspass är ”Det borde vara skatt att
må så bra!
Bengt är en förebild för alla jolleseglare och ett bevis för segling som en livslång idrott"
§19 Årsmötet avslutas
Motet ävslutäs kl.17:14.
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