
 

 

 

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 
Sotefjordens Segelsällskap – Klubbstugan/Digitalt 2022-12-17 

Deltagare 

Peter Johansson, Mayra Caldiz, Camilla Morin, Conny Stensson, Carina Andersson, Frida 

Ottosson, Bengt Carlsson, Joachim Sandberg, Emily Cui, Marie af Ekström, David Trennsby 

 

Via länk: Jörgen Lidholm, Håkan Johansson, Magne Möller, Saga Fektenberg, Klaes Matsson, 

Mats Niklasson 

 

§1 Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande Peter Johansson kl. 16.11 

 

§2 Mötets utlysande 

Mötet har utlysts via e-post-utskick, hemsida, sociala kanaler samt på klubbhusets 

anslagstavla.  

Mötets utlysande godkändes.  

 

§3 Val av ordförande för årsmötet 

Till mötets ordförande valdes Peter Johansson. 

 

§4 Val av sekreterare för årsmötet 

Till mötets sekreterare valdes Emily Cui. 

 

§5 Val av två protokolljusterare och rösträknare 

Till justeringsmän valdes Frida Ottosson och David Trennsby.  

 

§6 Fastställande av dagordning 

Förslag till dagordning fastställs. 

  

§7 Presentation av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 

Verksamhetsberättelsen har delgivits medlemmar via hemsidan tillsammans med årsbokslut. 

 

Se bifogad fil, verksamhetsberättelse och årsbokslut 

 

§8 Godkännande av verksamhetsberättelsen 

Verksamhetsberättelsen godkändes.  

 

§9 Ekonomisk räkning för räkenskapsåret 

Genomgång av resultat- och balansräkning samt förtydligande av konton. 

Resultaträkningen presenteras i jämförelse med fjolåret: 

 

Verksamhet och ekonomi är fortsatt påverkad av pandemin. 

- Årets resultat 2 kr. 



 

 

 

- SFS har under året hanterat pengar för finansieringen av utegymmet i Hunnebostrand, 

detta har dock ej påverkat resultaträkningen. 

- SFS intäkter från medlemsavgifter var knappt 40 000 kr, antalet medlemmar har sjunkit 

jämfört med 2021 samtidigt som avgifterna till förbundet ökat. 

- Sotekanalens Dag har genererat intäkter på 46 000kr, detta är en ökning jämfört med 

tidigare år. 

- SFS har fått ta emot donationer till minne av Michael LOHR, dessa pengar skall 

öronmärkas. 

- SFS har även fått ta emot ca 20 000 i återstartsstöd samt statliga bidrag som covid-stöd. 

- SFS har haft stora utgifter för el och vatten. 

 

För ytterligare information se bifogad fil, resultat- och balansräkning.  

 

§10 Rapport från revisorerna 

Revisionsberättelsen undertecknad Bengt Carlsson och Johan Bredin redovisas. 

 

§11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021/2022 

 

§12 Val av styrelseledamöter för verksamhetsåret 2022 - 2023 

Poster som var aktuella för omval eller nyval: ordförande (1år), sekreterare (2år), ledamot 

(2år), ledamot (2år).  

 

Valberedningens förslag till ny styrelse tillkännagavs enligt nedan:  

 

Ordförande: Peter Johansson (Omval 1år) 

Vice ordf: Joachim Sandberg (Sittande till 2023) 

Kassör: Mayra Caldiz (Sittande till 2023) 

Sekreterare: Emily Cui (Omval 2år) 

Ledamot: Carina Andersson (Sittande till 2023) 

Ledamot: Ove Lindgren (Omval 2år) 

Ledamot: Marie af Ekström (Nyval för 2år) 

 

Valberedningens förslag till ny styrelse godkännes och väljs för verksamhetsåret 2022/2023. 

 

§13 Val av revisorer, valberedningens förslag 

Valberedningens förslag till revisorer, Bengt Carlsson, sammankallande (omval, 1år) och 

Johan Bredin (omval, 1år) godkännes och väljs för 2022/2023. 

 

§14 Val av valberedning 

Sittande valberedning, Conny Stensson och Britt Lindgren, väljs av årsmötet att utgöra 

valberedning för verksamhetsåret 2022/2023.   

 

Ordförande för ungdomssektionen: Frida Ottosson (Sittande till 2023). 

 

§15 Förslag till medlemsavgifter för kommande verksamhetsår 

Medlemsavgifterna har varit oförändrade sedan 2019. Höjda medlemsavgifter föreslås för 



 

 

 

kommande verksamhetsår; 300kr för enskild medlem, 500kr för familjemedlemskap. 

Förslaget godkännes 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) valdes 

av årsmötet att teckna föreningen var för sig under kommande verksamhetsår. 

 

§17 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

Inga förslag eller inkomna motioner. 

 

§18 Eventuella övriga frågor 

Inga övriga frågor. Mötesdeltagande uppskattar nya formatet på verksamhetsberättelsen. 

 

§19 Utmärkelser/Priser 

Styrelsen uppmärksammar och tackar Stina Behrman för fyra år som styrelseledamot. Stina 

har bidragit med stort engagemang och varit mycket aktiv i arrangerandet av Ice-bug 

Xperience och Strand-till strand.  

 

Prisutdelning för pallplaceringar Söö-Race. 1:a Daniel Engström. 2:a Mayra Caldiz. 3:a 

Joachim Sandberg. 

 

Styrelsen tackar medlemmar för ett fint verksamhetsår samt för deltagande på årsmötet. 

 

§20 Årsmötet avslutas 

Mötet avslutas kl.17.12 

 

 

 

 

Ordförande för mötet   Sekreterare  för mötet  

 

     

___________________________   ____________________________ 

Peter Johansson    Emily Cui 

 

 

Justeringsman    Justeringsman  

 

             

___________________________   ____________________________ 

David Trennsby     Frida Ottosson  

 


