
Protokoll fört vid Svensk Andungeklubbs styrelsemöte 191113. 

 

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

Adjungerade: Leif Sjögren, Nisse Smitt 

1. Ordföranden Lars Westerlind öppnar mötet och går protokoll från föregående 
möte 190606. 

2. Ekonomi. Kassören Claes Holmén rapporterar att ekonomin är god. Hittills i år är 
intäkterna 71.000SEK (medlemsavgifter och försäljning), kostnaderna 
52.000SEK. Klubbens tillgångar f.n. 35.000. Drygt 15.000 av dessa kommer att 
gå åt till tryckning och utskick av almanackan. 

3. Varulager. Martin Kössler har rapporterat om krympande varulager. Således 
behov av att köpa in nytt. Det har även blivit dags att köpa in glas för ett par års 
behov. 

Styrelsen beslutar ATT uppdra åt kassören Claes Holmén att sätta en budget 
och ATT uppdra åt Martin Kössler att köpa in glas, mössor, kepsar och piké- 
Skjortor i slutsålda storlekar. 

4. Nya båtägare. 
SWE 133 Michael Jessing 
SWE 112 Nina Romanus 
SWE 38 Sebastian Örjenfelt 
SWE134 Kent Holtzner 
SWE 35 Jan Knute 

5. Medlemsavgift 2021. Mötet diskuterar huruvida medlemsavgift och båtavgift skall 
tas ut separat. För närvarande högre avgift för båtägare. Beslut i frågan skjuts på 
framtiden. 

6. Förslag till stadgeändringar. Kerstin J, Leif S och Claes H har arbetat fram ett 
förslag till nya stadgar. De har en struktur liknande  Svenska seglarförbundets s.k. 
normalstadgar för klassförbund. Jämfört med klubbens nuvarande stadgar har 
formuleringen av klubbens ändamål ändrats. I nya versionen betonas att 
Andungeklassens fortlevnad och utveckling skall främjas. Stadgarna diskuterades 
punkt för punkt och smärre ändringar föreslogs. Kerstin kommer att leverera 
justerad version. Styrelsen beslöt  
ATT orden Andunge och Andungar i stadgarna skall skrivas med inledande 
versal.Stadgarna kommer att presenteras inför kommande årsmöte. De skall 
bifallas vid två konsekutiva årsmöten eller extra medlemsstämmor innan de träder 
i kraft. 

7. Almanacka 2020. Mats B har fått en del bildmaterial. Till kvällens möte har Leif S 
med bildmaterial från båtbyggeri. Detta kommer att levereras till Mats inför 
tryckning av årets kalender. Mötet diskuterar också upplagans storlek. Förutom 
betalande medlemmar kommer ett antal ex att skickas till VM-arrangören och våra 
norska vänner. 



8. VM 2020. Det är nu bestämta att Korshamns BK blir arrangerande klubb och 
siktet är inställt på helgen 27-28/6. (OBS! Ändras i dec. till följande helg, 4-5/7) 
Sjösättning, förtöjning och regattamiddag kommer att ske i närbelägna Kullavik. 

Övriga kappseglingar: Klassiska regattan 6/6. LSS’ vårregatta 13/6. 
9. Klubben planerar att anordna en regelträff under våren 2020. Lars W har 

kontaktat Ann Having som lärare. Tid och plats meddelas senare. 
10. Övrigt. 

a. Kerstin J berättar att ett nytt nummer av Andungebladet planeras utkomma 
före årsskiftet. 

b. Via Kanotföreningen kommer vi att erbjudas guidning på Valö, där 
kanotföreningen disponerar lokaler. 

c. ”Sjögren cup” med enkelt egenarrangemang av kappseglingar i 
Göteborgsområdet återkommer sannolikt sommaren -20. 

d. Lotte W och Nisse Smitt tapporterar om filmen Saltstänk och Västkustsol 
från 50-talet där Andunge SWE1förekommer. Filmen har visats på Bio 
Capitol under hösten och återkommer eventuellt i mellandagarna. 

e. Andungeplanschen. Leif S informerar. Mats B arbetar med textning m.m. 
f. Nisse S informerar om att Henrik Ottosson på North segelmakeri eventuellt 

kommer att arrangera kurs i segeltrim under senvåren. 
g. Paketering och utskick av årets kalendrar: osdagen den 11/12 kl 18.30 hos 

Lotte W. 
11. Nästa möte: tisdagen den 4 februari (Båtmässeveckan). Plats meddelas senare. 
12. Mötet avslutas. 

Stort tack till Birgitta och Lars för läcker supé. 

Vid protokollet 

Lotte Waller, sekreterare 

 
 
 

 


