Protokoll från För Fulla Segels årsmöte
Fiskebäckskil 2015-02-21

1.

Mötet öppnades.

2.

Mötets behörighet och beslutsmässighet
Beslut: Mötet befanns behörigt utlyst och beslutsmässigt.

3.

Val av mötesordförande och mötessekreterare
Beslut: Sune Johansson valdes till mötesordförande. Marie Doverbo valdes till
mötessekreterare.

4.

Val av justeringsmän tillika rösträknare
Beslut: Anton Dalsmo och Andreas Törner valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

5.

Adjungeringar
Inga adjungeringar.

6.

Fastställande av dagordningen
Beslut: Punkt 15b flyttas till punkt 7c då den krävs som bakgrund för att kunna besluta
punkterna 11-13.

7.

Meddelanden
a) Sune Johansson informerar om föreningen plus Kvartsitas jubileum den första helgen i
juli.
b) Georg informerar om att vi kommer att få en ny kanslist från och med mars. Margareta
Johannesson jobbar kvar under sin uppsägningstid parallellt med den nya kanslisten till
och med maj.
c) Marie Doverbo går igenom det avtalsförslag jämte ansvarsfördelning och ekonomisk
fördelning För Fulla Segels och Skaftökutterns styrelser enats om (se bilaga). Tomas
Olsson påpekar att DP:s roll behöver förtydligas i den del som är avsedd för
Transportstyrelsen. Även texten i bilagan behöver ses över och förtydligas. Anders
Olsson ber att ansvarsfördelning och ekonomisk uppdelning görs tillgängligt för alla
föreningsmedlemmar.
Beslut: Avtalet godkänns. Pågående styrelse kompletterar DP:s roll samt gör
handlingarna tillgängliga för alla medlemmar.

8.

Föregående mötesprotokoll
a) Beslut: Protokollet godkändes
b) Inga beslut att följa upp
c) Inga bordlagda punkter

9.

FFS verksamhets- och revisionsberättelser 2014
a) Marie Doverbo ger en uppföljning av femårsplanen som presenterades på årsmötet 2012.
De flesta målen är helt eller delvist uppnådda, dock har medlemsantalet snarare minskat
än ökat. Georg presenterar verksamhetsberättelsen för 2014 (se bilaga).

Beslut: Verksamhetsberättelsen godkänns
b) Per Schwartzman presenterar bokslutet och ger revisionsberättelsen (se bilaga). Han
rekommenderar att ge styrelsen ansvarsfrihet och påpekar att föreningen för första
gången på många år har ett positivt resultat, men anmärker på att medlemsavgifterna
minskar. Han kommenterar även på att en större del av föreningens inkomster kommer
av bidrag.
Beslut: Revisionsberättelsen godkänns
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2014
11. Verksamhetsplan 2015
Marie Doverbo går igenom styrelsens verksamhetsplan för 2015 vad gäller
seglingsprogram, underhållsarbete, medlemsvärvning etc. (se bilagor). Föreningens
närvaro på Facebook, Instagram och andra sociala medier diskuteras liksom det minskade
medlemsantalet.
Beslut: Verksamhetsplanen godkänns.
12. Budget 2015
Marie Doverbo presenterar årets budgetförslag (se bilaga)
Beslut: Budgeten bifalls.
13. Inval
Anton Dalsmo presenterar valberedningens nomineringar till de båda styrelserna och
presenterar samtidigt förslag till vidare organisation med arbetsgrupper som stöd till
styrelsen. Problem har funnits att hitta personer att sköta föreningens bokföring samt att
axla DP-rollen.
a) Beslut: Ingmar Melin väljs till ordförande i föreningen För Fulla Segel på ett år. Till
övriga ledamöter väljs Bo Olsson (2 år), Börje Magnusson (2 år), Wincent Englander (2
år) samt Thore Nilsson (1 år). Dan Jönsson och Sune Johansson valdes på två år vid
mötet 2014 och sitter därför kvar ytterligare ett år.
b) Beslut: Sune Johansson, Dan Jönsson och Wincent Englander väljs alla på två år till
stiftelsen Skaftökutterns styrelse.
c) Beslut: Anton Dalsmo och Anders Olsson väljs till valberedning.
d) Beslut: Per Schwartzman och Sten-Åke Ihrell väljs till revisorer för För Fulla Segel.
KPMG väljs till revisorer för stiftelsen Skaftökuttern.
14. Medlemsavgifter 2016
Styrelsen föreslår att behålla medlemsavgifterna på nuvarande nivå. Motförslag på att
sänka avgifterna läggs fram.
Beslut: Medlemsavgifterna behålls på nuvarande nivå.
15. Motioner
a) Styrelsen föreslår att ändra § 5 i stadgarna från att lyda
”Rätt att bli medlem i föreningen har den som godkänner dessa stadgar och erlagt den
av årsmötet beslutade medlemsavgiften.”
till
”Rätt att bli medlem i föreningen har den som godkänner dessa stadgar och erlagt den
av årsmötet beslutade medlemsavgiften. Styrelsen beslutar på begäran från en medlem
att ett medlemskap skall upphöra. Styrelsen kan också utan sådan begäran besluta att
ett medlemskap ska upphöra.”

16. Övriga frågor
Förslag inkommer om att tillåta årsmöte fram till mars. Då detta innebär en stadgeändring
kan det ej lyftas som en övrig fråga.
Beslut: Styrelsen åläggs att diskutera detta och lyfta frågan på kommande årsmöte.
17. Mötet avslutas

Mötesordförande: Sune Johansson

Mötessekreterare: Marie Doverbo

Justerare: Andreas Törner

Justerare: Anton Dalsmo

Bilagor
1. Avtal mellan Stiftelsen Skaftökuttern och Föreningen För Fulla Segel
2. Verksamhetsberättelse 2014
3. Bokslut 2014
4. Revisionsberättelse 2014
5. Verksamhetsplan 2015
6. Preliminärt seglingsprogram 2015
7. Budget 2015
8. Närvarolista
9. Fullmakter

