
Protokoll fört vid Svensk Andungeklubbs styrelsemöte 211012 hos Kerstin i 

Marstrand. 

 

Närvarande: Lars Westerlind ordf, Kerstin Johansson, Mats Blomberg, Claes 
Holmén, Lotte Waller 

Adjungerade: Nisse Smitt, Claes-Henrik Möse, Leif Sjögren 

Frånvarande adjungerade: Martin Kössler 

1. Ordföranden Lars Westerlind hälsar välkomna och öppnar mötet. Protokoll från 
föregående styrelsemöte 210521 rekapituleras. 

2. Ekonomi 
- kassör Claes Holmén rapporterar om fortsatt god ekonomi. Den beror dels på 
uteblivna kostnader under pandemin, dels på god tillströmning av nya 
medlemmar. Förväntade kostnader framöver: Tryckning och utskick av 
kalendern, ca 12.00SEK. 

3. Varulager. Martin K tyvärr inte närvarande. Lars W kontaktar Martin och efterhör 
lagerstatus och huruvida nya varor är beställda och/eller levererade.25.000 SEK 
är sedan tidigare reserverade för varuinköp. 

4. Stadgeändringar. De av styrelsen föreslagna ändringar av stadgarna har 
godkänts vid ett möte. Det krävs godkännande vid två möten för att ändringarna 
skall träda i kraft. Det är önskvärt att stadgeändringarna träder i kraft före nästa 
årsmöte, så att valberedningen då kan arbeta utefter dem. Styrelsen beslutar 
därför  
ATT kalla till ett Allmänt möte i månadsskiftet november/december 2021. Lotte 
W får i uppdrag att boka lokal, förhoppningsvis LSS´ klubbhus. Kerstin J och 
Lotte W bildar festkommitté. Lars skriver inbjudan, Mats distribuerar den till 
medlemmarna. Vid mötet kommer även film från Stockholmsbygget att visas. 
(Båten är i dagarna sjösatt och har fåt nummer SWE142.) Vidare blir det 
prisutdelning  i Västkustserien. Enklare förtäring och alkoholfri dryck för 150SEK, 
alkoholhaltiga drycker till självkostnadspris.  

5. SWE 17 Mimmi. Ägaren kontaktade föreningen för att få hjälp med försäljning av 
båten. Leif S. har tecknat avtal med ägaren, som nu har överlåtit båten till SAK. 

Om den säljs för >2000SEK kommer vinsten att delas lika mellan säljaren och 

SAK. Båten är nu transporterad till Arne Wolgasts gård i Västergötland. Det 

kommer även att upprättas ett avtal mellan SAK och Arne. Avtalen tecknas av Leif 
S. och godkännes av styrelsen. Originalen kommer att förvaras hos sekreteraren. 
Styrelsen beslutar  
ATT ersätta Leif S. för hans kostnader. 

6. Kalendern. Deadline i november, så att utskick kan ske i december. Datum för 
Andunge-VM och andra kappseglingar bör finnas med. Lars W. skriver en text. 
Påminnelselapp om inbetalning av medlemsavgift 2022 bifogas. Mats har fått in 



tillfredsställande bildmaterial och ytterligare väntas inkomma. 170 ex kommer att 
tryckas. 

7. Andungeplanschen. Detta alster behöver uppdateras för att stämma med 
nuvarande regler. Leif S. har gjort en ”dummy” som förevisas. Leif och Mats 
jobbar vidare. 

8. Båtregistret. En ny båt har registrerats. Hans Caspersson har köpt NOR129 som 
nu blir SWE143. Ny medlem: Bo Ahlqvist, stödmedlem. Föreningen har nu 92 
båtmedlemmar och 35 stödmedlemmar. 

9. Andungebladet. Kerstin har relativt gott om material, bl.a. har Hans Wedel och 
Gerd Celander levererat material. 

10. VM 2022. Nisse S. rapporterar. Lyckade förhandlingar med SS Fram. 
Kontaktperson där är Dennis Olsson. VM blir en vecka före midsommar (18-19 
juni), samtidigt som Fram firar sitt 125-årsjubileum på Rotundan. Även K6:or 
kommer att delta. Gemensam förtöjning i den inre hamnen, ”lagunen”. Nisse för 
fortsatta förhandlingar angående sjösättning längre norrut på Björkö. 

11.Eskadersegling. Årets eskader i Vättern blev lyckad. Leif undersöker 
möjligheterna till segling på Vänern -22, och då efter VM. 

12.Kommande möten:  

Allmänt möte 1/12. 

Kalenderutskick december. Mats, Lotte och Claes-Henrik ansvarar. 

Årsmöte 6/4. Nisse bokar lokal, önskemål Önnereds båtlags klubblokal. 

Styrelsemöte 10/2 (i anslutning till båtmässan), preliminärt hos Claes H. 

13. Mötet avslutas. 

Tack till Kerstin för värdskap och god förplägnad! 

 

Vid protokollet 

 

Lotte Waller, sekreterare 

 

 

 
 
 

 


