
      

Protokoll för ordinarie årsmöte 2018 i 9er-förbundet  

Datum: 2018-10-06 

Tid: kl.17.00 

Plats: KSSS, Saltsjöbaden 

 

§ 1.  Årsmötets öppnande 

   Lars Engström hälsade välkomna och öppnade mötet 

§ 2.  Val av årsmötets ordförande och sekreterare  

   Till mötesordförande valdes Lars Engström och sekreterare Bo Nordenram 

§ 3.  Fastställa dagordning 

 Dagordningen fastställdes.  

§ 4.  Fråga angående årsmötets behöriga utlysande  

 Årsmötet ansågs vara behörigt utlyst 

§ 5.  Val av justeringsman att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll  

   Sven Lagerberg och Thomas Moss valdes att jämte ordförande justera protokollet 

§ 6.  Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport  

   Lars redogjorde för hur förbundets fungerat de senaste åren där det tyvärr varit  

   brister i den ekonomiska redovisningen. Ny styrelsen och då framför allt Annelie  

   har med tillgänglig bokföring och konton sammanställt … Det har även under året 

   förekommit dialog med SSF om det uppkomna läget. Anneli gav därefter en rapport 

   om det ekonomiska dagsläget (se bilaga). Förbundet tillämpar kalenderår som  

   räkenskapsår. 

§ 7.  Revisorernas berättelse  

   Finns i inga revisorer och därmed ingen revisionsrapport.  

§ 8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

   Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 



§ 9.  Val av ordförande samt åtta (5) ledamöter  

   Årsmötet valde Lars Engström till ordförande för kommande verksamhetsår. 

    

   Vidare valdes 

   Anneli Sevedag till kassör, 

   Bo Nordenram till sekreterare, 

   Nina Leuckfelt till ledamot (representant för distrikt ostkust), 

   Henrik Björsson till ledamot (representant för distrikt västkust) och  

   Paul Gastell-Brown till ledamot (representant för distrikt syd/Skåne) 

   Carl Leuckfelt och Alice Moss (skall tillfrågas) valdes till seglarrepresentanter  

   för 29er och Marcus Angemark för 49er/Fx. 

   Thomas Moss avgår ur styrelsen men kommer tillsvidare medverka på styrelse-  

   möten då han sitter i internationella 29er-förbundet. Marcus är Sveriges  

   representant i internationella 49er-förbundet.  

§ 10. Val av revisorer och suppleant  

   Magnus Brenton, revisor 

   Vakans, revisorsuppleant. 

§ 11. Val av valnämnd  

   Vakans, sammankallande,  

   Vakans, på ledamot 

§ 12. Motioner 

   Inga motioner har inkommit  

§ 13. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår 

   Styrelsen fick i uppgift att arbetar fram ett förslag på årsavgift och ett budget- 

   förslag. Beslutas därefter på ett extra årsmöte som håll i samband med  

   tävling i vår.  

§ 14. Budgetförslag för kommande verksamhetsår 

 Se §14 ovan. 

§ 15. Stadgar 

 Lars Engström och Thomas Moss har rekonstruerat förbundets stadgar. De 

 gamla har inte kunnat återfinnas. Stadgarna bygger på RF typstadgar och 

 justerats enligt Lars minne (från hans tidigare sejour i 9er-förbundets styrelse). 

 Stadgarna antogs av årsmötet.      

§ 16. Övriga frågor 

 Tävlingsreglemente 



 29er/49er saknar idag svenska klassregler som finns i många klasser i landet vilket 

 är olyckligt då vedertagna ändringar gentemot Kappseglingsreglerna. T ex används 

 idag mestadels envägsstraff istället för KSR:s tvåvägsstraff. Beslutades att styrelsen 

 tar fram förslag på klassreglemente/klassregler för 29er, 49er och 49Fx.       

 Samarbete med Nacra 

 Lars och Thomas har funderat en idé att samarbete eller att vidga vårt 

 förbund med Nacra och möjligen bilda ett ”skiff”-förbund. Detta förekommer 

 redan i Holland. Detta dels för att vidga 49er/Fx- och Nacra-seglingen i Sverige 

 och att få ett starkare förbund. Internationellt samarbetar redan klasserna 49er/Fx 

 och Nacra17 då båda är OS-klasser. Styrelen fick i uppgift att sondera 

 förutsättningarna för ett sådant samarbete eller förbund. 

 Tröjor 

 Anneli visade upp de nya tröjorna som kommer finnas i både en ”mekartröja” 

 och en ”invignings”-tröja. Invigningströjan finns i herr- och dammodell. Bilden på 

 mekartröjan som är i ett stretch-material föreställer en 29er med nr SWE2949. 

 Tröjorna får även märkning med 9er för att representerar våra tre båttyper (29er, 

 49er och 49Fx). 

§ 17. Avslutning.  

   Mötesordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Bo Nordenram   Lars Engström 
sekreterare    mötesordförande 

 

 

 

 

 

Sven Lagerberg   Thomas Moss 
 protokolljusterare   protokolljusterare 


