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Protokoll för årsmöte i 9er-förbundet  

Datum: 2023-02-01 

Tid: kl 20:00 

Plats: Google meet 

 

§ 1.  Årsmötets öppnande 

   Fredrik Liljegren hälsade alla välkomna och förklarade möte öppet. 

§ 2.  Val av årsmötets ordförande och sekreterare  

   Till mötesordförande valdes Fredrik Liljegren och till sekreterare Henrik Björsson. 

§ 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  

   Robert Aldurén  

§ 6.  Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport  

Bifogat finns styrelsens verksamhetsrapport från 2023 

 

Verksamhetsberätte

lse svenska 9er förbundet 2022.docx
 

 

 

§ 7.  Revisorernas berättelse  

 Revisionsberättelsen för 2022 godkänns av årsmötet. 
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§ 8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.  

§ 9.  Val av ordförande samt fem (6) ledamöter för 2023  

  

   Som förslag till ny styrelse presenterades: 

 

   Fredrik Liljegren - ordförande    

   Hans Broman – kassör (ledamot) 

   Elisabet Aldurén – ledamot 

   Björn Zetterström - ledamot 

   Annika Engblom - ledamot 

   Johan Fredriksson - ledamot 

   Marcus Skogfeldt - ledamot 

   Förslaget till den nya styrelsens sammansättning godkändes av årsmötet. 

 

§ 10. Val av revisorer och suppleant  

   Johan Brorson valdes till revisor 

   Henrik Björsson valdes till revisorsuppleant 

§ 11. Val av valnämnd  

   Sibylle Maurer och Magnus Gradums valberedningen för 2023. 

§ 12. Motioner 

   Inga motioner har inkommit. 

§ 13. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår 

 Årsavgiften för 2022 fastställdes till 300kr.  
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§ 14. Budgetförslag för kommande verksamhetsår 

 Som förslag till budget för 2023 presenterades: 

Medlemsintäkter 18 000kr (baserat på medlemsavgift 300kr och ca 60 

medlemmar) 

Förbundsavgift GP  6 000kr 

SSF bidrag inter.   10 000kr 

Träningsläger avgifter 20 000kr 

Coach avgifter  15 000kr 

Coachkostnader  -20 000kr 

Bankavgifter  -1 250kr 

FortNox (Bokföring) -1 900kr 

SSF Avgift  -2 500kr 

Övriga kostnader  -43 000kr 

Beräknat resultat   350kr 

 Föreslagen budget för verksamhetsåret 2023 godkänns av årsmötet. 

§ 15. Övriga frågor 

 Klassförbundets stadgar kommer under 2023 att uppdateras 

Ellen Fredriksson kommer att sitta med i styrelsen som seglar representant i 

styrelsen 2023 

Kommunikation runt internationella tävlingar och träningsläger diskuterades. 

Simon kommer lägga upp ett formulär i 9er förbundets FB grupp där seglare kan 

fylla i vilka internationella tävlingar som de planerar att delta i. Detta för att bättre 

tydliggöra vilka som tänker resa vart mm. 

Ellen Fredriksson efterlyste tydligare linjer för vilka klasser som gäller i GP 

seglingarna och vilka priser som kommer delas ut i varje klass.  

§ 16. Avslutning.  
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   Mötesordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet: Henrik Björsson    

 

Justeras:  

 

 

 

 

Fredrik Liljegren Robert Aldurén 

mötesordförande justerare   

Fredrik Liljegren Robert Aldurén
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Verksamhetsberättelse svenska-9er förbundet 2022 

  
Seglingsåret 2022 var året då allting äntligen gick tillbaka till det normala och tävlingar och 
träningsläger kunde genomföras som planerat.  
 
Magnus Brenton lämnade styrelsen inför 2022 och Hans Broman tog över som kassör. Björn 
Zetterström valdes in i styrelsen. Med Björns inträde så inrättade vi en post i styrelsen med 
ansvar for information och kommunikation. Arbetet innebar bland annat att ordna en ny 
hemsida till förbundet då den gamla plattformen stängdes ned. Ni hittar oss nu på adressen 
www.9er.se . 
 
Läger 
Under året har Simon Alm (klasstränare för 29er-klassen) genomfört 4st klass läger för 29’er. 
Året började med ett läger i Långedrag 31april-1maj med 14 deltagande båtar som 
förberedelse inför GKSS Europacup helgen efter 7-8maj. Årets andra läger var en 
träningshelg i Motala den 4–5 juni. Två läger genomfördes på hösten. Ett förberedande läger i 
Motala inför JSM och sedan ett sent höstläger i Lomma. Samtliga läger välbesökta. 
 
Tävling 
Under året så har alla tävlingar som planerats kunnat genomföras både internationellt och 
nationellt. Den nationella säsongen inleddes med GP1 som detta år uppgraderats till 29er 
Europacup arrangerad av GKSS i Långedrag.  
 
 
Europa Mästerskapen 
EM i 29er genomfördes detta år i Danmark (Rungsted) där 12 svenska båtar var på plats.  
Simon Alm var förbundets coach for Team Sweden och gjorde en mycket bra insats både vad 
det gäller förberedelser inför seglingarna samt analys efter seglingarna. Resultatmässigt så 
placerade sig syskonen Liljegren på en 11 plats i regattan som 8e europeiska besättning vilket 
var mycket bra i de svåra och väldigt växlande förhållanden som var i Öresund under perioden 
för EM 
 
Världsmästerskapen 
VM detta år genomfördes i Spanska El Balis och lockade ett rekordstort antal anmälda 
besättningar vilket innebar 246 startande båtar där 6st besättningar var svenska. Förbundet 
valde detta år att inte ha med någon coach till VM. Syskonen Liljegren följde upp det resultatet 
från EM med ett väldigt bra VM och slutade på en 4 plats, vilket är en fantastisk prestation. 
 
Ungdoms VM 
Efter avslutade kvaltävlingar stod det klart att de två   29er besättningar som kvalificerat sig 
var Tea Zeeberg/Cornelia Widestam (tjejbesättning) och Felix och Aron Wichert (kille). Enligt 
rapporter var det utmanande men lärorika förhållanden. 
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Junior SM 
JSM för 29er genomfördes detta år i Motala och arrangerande klubb var MSS med stöd från 
9er förbundet. JSM lockade detta år 25 båtar vilket var mycket bra. Svenska mästare i den 
öppna klassen blev den nya konstellationen Henrik Wigforss och Hugo Liljegren och SM 
vinnare i tjejklassen blev Tea Zeeberg och Cornelia Widestam. 
 
GP 
Alla planerade tävlingar i GP serien kunde genomföras. Totalt så blev det 5 helger med 
seglingar och totalt 43 race. I den öppnaklassen segrade Felix och Aron Wichert och 
tjejklassen vanns av Tea Zeeberg och Cornelia Widestam. 9er förbundet vill framföra ett stort 
tack till alla arrangörer av årets GP seglingar. 
 
49er/FX 
Få 49er/FX seglare är medlemmar i klassförbundet. Positivt är dock att det verkar vara ett 
ökande intresse bland de yngre seglarna att fortsätta segla 49er/FX så vi hoppas få se mer av 
dem framöver och under OCR på GKSS och KSSS fick vi besök av våra 49er/FX seglare 
vilket är mycket uppskattat för att skapa intresse band de yngre seglarna.  Vi kan även glädja 
oss åt Vilma och Rebeckas fantastiska utveckling i FX vilket bland annat resulterade i ett VM 
silver under det gångna året!!!! Fantastisk insats! 
 
 
Styrelsens arbete 
Styrelsens arbete drog i gång i full fart när vi i början av året fick förfrågan av internationella 
29er förbundet om vi kunde hitta någon arrangör i Sverige till en Europacup i 29er på våren. 
Frågan gick till GKSS som tackade jag till uppdraget. I övrigt har styrelsearbetet handlat 
mycket om planering inför EM i Rungsted, läger, framtagande av ett nytt beräkningssystem för 
GP serien och dokumentation och riktlinjer för arrangörer av 9’er tävlingar.  
 
Medlemmar 
Förbundet hade under 2022 67 betalande medlemmar. 
 
2023 
Planeringen inför 2023 är i fullgång. Europamästerskapen i 29er 2023 kommer att genomföras 
av KSSS i augusti. Tävlingskalendern med GP-serien är klar inför 2023. 
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Svr ndrJ 9cr f-Orbundet 

Revisionsberattelse 

VI har granskat Bokslutet och bokföringen samt styrelsens förvalt I I 5 
.. 

2022. 
n ng venska 9er Forbundet för år 

Det är styrelsen som har ansvaret för handlingarna och förvaltningen. 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts I enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och 

genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga 

fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i 

räkenskapshandlingarna. I en revision Ingår att pröva redovisningsprinclperna och styrelsens 

tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. 

Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om 

någon styrelseledamot har handlat i strid mot föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss 

rimlig grund för våra uttalanden nedan. Bokslutet har upprättats I enlighet med bokföringslagen och 

ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning med god redovisningssed i 

Sverige. Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar. 

Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Göteborg 2023-01-20 

Annelie Sevedag 
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