
Protokoll fört vid Svensk Andungeklubbs årsmöte 30mars 2020. 

 

Mötet hölls i Önnereds båtlags klubbstuga. 

 

1. Stämmans öppnande. 

Claes Holmén öppnade mötet med en hälsning från ordföranden Lars 

Westerlind som pga coronapandemin var förhindrad att närvara. 

Närvarolista bifogas- Bilaga 1. 

2a. Val av mötesordförande. 

Till mötesordförande valdes Claes-Henrik Möse. 

2b. Val av mötessekreterare. 

Lotte Waller valdes till mötessekreterare. 

2c. Val av justeringsmän. 

Martin Kössler och Christina Johansson utsågs till justeringspersoner. 

 3. Behörighet av stämmans utlysande. 

Utskickad kallelse godkändes.           

4. Godkännande av föredragningslistan. 

På förslag från mötesordföranden gjordes ett tillägg enligt stadgarna till punkt 9, 

nämligen val av regelkommitté och mätningsman. Efter denna justering 

godkändes föredragningslistan. 

5. Protokoll från föregående årsmöte. 

Protokollet rekapitulerades kortfattat. 

6. Verksamhetsberättelse 2018.  

Mötesordföranden refererade kortfattat verksamhetsberättelsen, som 

distribuerats med kallelsen. Bilaga 2. 

7a. Kassörens årsredovisning. 

Kassören redogjorde för klubbens ekonomi som förstärkts under året. Resultatet 

blev ett överskott på 3700 Kr. Utgående eget kapital 20831. Mötet fastställde 

2019 års resultat. För detaljer se Bilaga 3. 

7b. Revisionsberättelse. 

Klubbens revisor Torulf Rutgersson var inte närvarande, men hade lämnat 

revisionsrapport, i vilken han fann klubbens finanser och redovisning i god 

ordning och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. Bilaga 4. 

8. Ansvarsfrihet för styrelsen. 

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

9. Val av styrelse. 

Thomas Holmqvist redogjorde för valberedningens förslag: omval av samtliga 

förtroendevalda. 

Till styrelse valdes:  

Ordförande: Lars Westerlind 

Ledamöter: Claes Holmén. I egenskap av kassör firmatecknare enligt stadgarna. 

 Lotte Waller 

Mats Blomberg 



Kerstin Johansson 

 

Till revisor valdes: Torulf Rutgersson (omval) 

 

Till valberedning valdes: Thomas Holmqvist (omval) 

   Johan Gelin (omval) 

Till regelkommitté valdes: Leif Sjögren-sammankallande (omval) 

   Michael Jessing (nyval) 

Till mätningsman valdes: Posten vakantsattes av mötet 

 

10. Fastställande av medlemsavgift 2021. 

Mötet beslöt att medlemsavgiften skall vara oförändrad 2021, d.v.s.250 Kr för 

båtägare och 150 Kr för övriga. 

 

11.Förslag till stadgeändring.  

Kerstin Johansson, Leif Sjögren har utarbetat ett förslag till nya stadgar. 

Förslaget finns att läsa på föreningens hemsida. Procedur vid stadgeändringar 

finns inte beskriven i nuvarande stadgar. Mötet beslutar att beslut skall tas vid 

två möten, dels vid dagens möte och dels antingen vid ett extra föreningsmöte 

under hösten 2020 eller vid årsmöte 2021. 

Mötet tillstyrker de nya stadgarna. 

 

12.Västkustserien 2019. 

Lotte Waller redogjorde för resultat 2019 (Bilaga 5). Vinnare blev Stig 

Petersson och Jan Settergren i SWE 27 och NOR157. Förslag på lämpliga 

seglingar för Västkustserien 2020 presenterades, se bilaga 6. 

 

13. VM 2020 och andra evenemang. 

I år seglas Andunge-VM i Kullavik, helgen 4-5 juli i regi av Korshamns 

Båtklubb. För mer information- se länk på hemsidan. 

En vecka tidigare seglas Pelle P Archipelago Race, även det i Kullavik i regi av 

KKKK. 

Under den mellanliggande veckan finns en målsättning att arrangera 

träningsseglingar i Kullavik. Kontaktperson Kent Holzner- se info på hemsidan. 

Veteranregattan seglas som vanligt i Långedrag på Nationaldagen. 

Norskt Andungemästerskap seglas i Asker 4-6 september. 

Göteborgs Kanotförening har via Nisse Smitt bjudit in till en gemensam dag på 

Valö i Göteborgs södra skärgård. Datum är inte bestämt. 

 

14. Inkomna motioner. 

Inga nya motioner har inkommit. Förslag om regelkommitté behandlades under 

punkt 9. 

 



15. Övriga frågor. 

Michael Jessing redogjorde för sina förslag till regeländringar. Förslag skall ju 

processas i regelkommittén och härefter läggas fram vid två allmänna möten. 

16. Mötet avslutades. 

 

Bilagor: 

 

1. Närvarolista 

2. Verksamhetsberättelse 2019 

3. Årsredovisning 2019 

4. Revisionsberättelse 2019 

5. Resultat Västkustserien 2019 

6. Förslag Västkustserien 2020 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Lotte Waller 

Sekreterare 

 

Justeras: 

 

 

Claes-Henrik Möse Martin Kössler Christina Johansson 

Ordförande  Justeringsperson  Justeringsperson  

 


