
PROTOKOLL Å RSMO TE  
Sotefjordens Segelsä llskäp 
2022-12-12 

Deltagare 
Peter Johänsson, Mäyrä Cäldiz, Cämillä Morin, Conny Stensson, Cärinä Åndersson, Ove Lindgren, 
Robert Yngve, Fridä Ottosson, Bengt Cärlsson, Dävid Trensby, Joächim Sändberg, Mägne Mo ller, 
Emily Cui, Märie äf Ekstro m, Kärl äf Ekstro m  
Via länk: Ånders Cärlsson, Jo rgen Lidholm, Stinä Behrmän, Hä kän Johänsson 
 
§1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Peter Johansson kl. 15.10 

 
§2 Mötets utlysande 
Mo tet här utlysts viä brev- och e-post-utskick, hemsidä sämt sociälä känäler.  
Mo tets utlysände godkä ndes.  
 
§3 Fastställande av dagordning 
Fo rsläg till dägordning fäststä lls. 
 
§4 Val av ordförande för årsmötet 
Till mo tets ordfo rände väldes Peter Johänsson. 
 
§5 Val av sekreterare för årsmötet 
Till mo tets sekreteräre väldes Emily Cui. 
 
§6 Val av två justeringsmän för årsmötet 
Till justeringsmä n väldes Märie äf Ekstro m och Robert Yngve.  
  
§7 Presentation av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 
Verksämhetsberä ttelsen här delgivits medlemmär viä hemsidän tillsämmäns med ä rsbokslut. 

 
Se bifogäd fil, ä rsbokslut 
 
§8 Godkännande av verksamhetsberättelsen 
Verksämhetsberä ttelsen godkä ndes.  
 
§9 Ekonomisk räkning för räkenskapsåret 
Genomgä ng äv resultät- och bälänsrä kning sämt fo rtydligände äv konton. 
Resultäträ kningen presenteräs i jä mfo relse med fjolä ret: 
 
Verksämhet och ekonomi ä r fortsätt pä verkäd äv pändemin. 
- Å rets resultät cä. 10 000 SEK 
- SFS här häft ho gre kostnäder fo r utbildning dä  idrottspecifikä utbildningär ej lä ngre 

finänsieräs äv sto d frä n SISU. 
- Storä poster fo r fästighet och änlä ggning innefättär främfo r ällt vä rmepump och mäteriäl till 

ovänvä ning, dä r en stor del finänsieräts äv med änlä ggningssto d. 
- O käde kostnäder fo r bä trepärätioner vä ntäs fo r inko p äv nyä delär till stulen motor. 
- SFS här ä ven dettä verksämhetsä r fä tt tä del äv utdelningen frä n Kärin och Helge Olofssons 

minnesfond. 
- Bidräg frä n SSF fo r hälvä kostnäden äv de nyinko ptä klubbläsrärnä 



- Åvskrivning fortsä tter enligt plän fo r byggnäder och bä tär 
- Ållsvenskä projektet här nä tt mä let ätt värä sjä lvfinänsierät.  
- Likvidä tillgä ngär cirkä: 313 000 SEK 
 
Fo reningen här beviljäts 17 000 SEK i sto d fo r uteblivnä intä kter frä n Stränd till stränd och 
Sotenkänälens däg till fo ljd äv COVID-19. Dettä kommer stä rkä kässän fo r kommände 
verksämhetsä r.  
 
Fo r ytterligäre informätion se bifogäd fil, resultät- och bälänsrä kning.  
 
§10 Rapport från revisorerna 
Revisionsberä ttelsen undertecknäd Bengt Cärlsson och Johän Bredin redovisäs. 
 
§11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljäs änsvärsfrihet fo r rä kenskäpsä ret 2020/2021 
 
§12 Förslag till stadgeändringar 
Nuvärände städgär ä r frä n 1927 med en revidering gjord 2008. Styrelsens fo rsläg till nyä städgär 
presenteräs fo r mo tet och här delgivits medlemmärnä i sin helhet innän mo tet 
Huvudsäkligä ä ndringär: 

- Å rsmo tet skäll hä lläs innän utgä ngen äv jänuäri mä näd, jä mfo rt med tidigäre städgär dä r 
dätumet vär sätt till november mä näds utgä ng. 

- Fo rä ndring äv styrelsens sämmänsä ttning dä r mäteriälfo rvältärposten blir en 
ledämotspost. I stä llet reglerär städgärnä ätt det skäll finnäs en sektion fo r mäteriäl och 
änlä ggning. 

- Styrelsen fä r inrä ttä tillfä lligä kommitte er, ärbets- och projektgrupper. 
- Nytillkommet i städgärnä ä r ätt ett fo rsläg pä  budget och verksämhetsplän skäll 

upprä ttäs äv värje sektion/kommitte  info r värje verksämhetsä r. 
 
Årsmötet godkände styrelsens förslag med tillägg markerat nedan: 
(1Kap, 1§ ) igenom: Sotefjordens Segelsällskap stiftat 1927, har till ändamål att verka för 
segelsportens främjande, samt genom segling, idrott och friluftsliv bevara och vidareutveckla 
västkustens tradition av gott sjömanskap, för alla åldrar, och härigenom höja medlemmarnas 
andliga och fysiska fostran, samt arbeta för god kamratskap och idrottsanda, i enlighet med 
”idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar, bilaga) 
Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.  

 
Fo r fullstä ndigä städgär, se bifogäd fil SFS Stadgar förslag till nya stadgar. 
 
§13 Val av styrelseledamöter för verksamhetsåret 2021 - 2022 
Poster som vär äktuellä fo r omväl eller nyväl: ordfo rände (1ä r), vice ordfo rände (1ä r), kässo r 
(2ä r), ledämot (2ä r).  
 
Välberedningens fo rsläg till ny styrelse tillkä nnägävs enligt nedän:  
 
Ordfo rände: Peter Johänsson (Omväl 1ä r) 
Vice ordf: Joächim Sändberg (Omväl 2ä r) 
Kässo r: Mäyrä Cäldiz (Omväl 2ä r) 
Sekreteräre: Emily Cui (Väld 2020 fo r 2ä r) 
Ledämot: Stinä Behrmän (Väld 2020 fo r 2ä r) 
Ledämot: Cärinä Åndersson (Omväl, 2ä r) 
Ledämot: Ove Lindgren (Väld 2020 som mäteriälfo rvältäre fo r 2 ä r. Byter nu till position som 
ledämot enligt städgeä ndringär) 



 
Välberedningens fo rsläg till ny styrelse godkä nnes och vä ljs fo r verksämhetsä ret 2021/2022. 
 
§14 Val av revisorer, valberedningens förslag 
Välberedningens fo rsläg till revisorer, Bengt Cärlsson, sämmänkällände (omväl, 1ä r) och Johän 
Bredin (omväl, 1ä r) godkä nnes och vä ljs fo r 2021/2022. 
 
§15 Val av valberedning 
Sittände välberedning, Conny Stensson och Britt Lindgren, vä ljs äv ä rsmo tet ätt utgo rä 
välberedning fo r verksämhetsä ret 2021/2022.   
 
Ordfo rände fo r ungdomssektionen: Fridä Ottosson (Omväl, 2ä r), fo reslä s och vä ljs till ordfo rände 
fo r ungdomssektionen. 
 
§16 Förslag till medlemsavgifter för kommande verksamhetsår 
Medlemsävgifternä fo r kommände verksämhetsä r fo reslä s ofo rä ndräde, 220kr fo r enskild 
medlem, 400kr fo r fämiljemedlemskäp. Fo rsläget godkä nnes äv ä rsmo tet. 
 
§17 Val av styrelseledamöter som var för sig tecknar föreningen för kommande 
verksamhetsår 
Ordfo rände Peter Johänsson (841002-4858) och kässo r Mäyrä Cäldiz (740702-8542) väldes äv 
ä rsmo tet ätt tecknä fo reningen vär fo r sig under kommände verksämhetsä r. 
 
§18 Övriga frågor 
Ingä o vrigä frä gor fo ränmä ldä eller tillkomnä under ä rsmo tet. 
 
§19 Utmärkelser/Priser 
Styrelsen uppmä rksämmär och täckär Cämillä Morin fo r trogen tjä nst pä  sin 50ä rsdäg.  
 
Medlemmen Bengt Carlsson nomineras till hedersmedlem med följande motivering:  

”Bengt Carlsson har under årtionden varit engagerad i klubbens olika verksamhetsgrenar. Allt från 

styrelseordförande, funktionär, båtreparatör och Allsvensk coach. 

Bengt finns alltid på plats oavsett aktivitet och är en mentor för både unga och gamla medlemmar 

i föreningen. På senare år har dessutom Bengts intresse för jollesegling växt så pass att han blivit 

vår mest aktive jolleseglare och en drivkraft för nya seglare” 

Årsmötet röstar ja till förslaget att Bengt Carlsson blir hedersmedlem. 

Ordförande Peter Johansson har tilldelats Idrotts- och fritidspriset av Sotenäs Kommun med 

följande motivering:  

”Att med outtröttlig energi och entusiasm sedan unga år är en aktiv medlem, ledare, och förebild i 

Sotefjordens Segelsällskap samt är pedagogisk och stöttande i verksamheten för barn, ungdomar 

och vuxna.” 

§20 Årsmötet avslutas 
Mo tet ävslutäs kl.16.52. 
 
 
 
 
 
 



Ordförande för mötet                                    Sekreterare  för mötet  
 
     
___________________________   ____________________________ 
Peter Johänsson                                                  Emily Cui 
 
Justeringsman                                                    Justeringsman 
      
       
___________________________   ____________________________ 
Robert Yngve     Märie äf Ekstro m                                                 


