PROTOKOLL ÅRSMÖTET FÖR KLUBB SAGA 2021
Tid:

2021-03-25

kl. 19.30 – 20.30

Plats:

via Zoom på grund av Coronapandemin

Deltagare:

Röstlängden upptog 13 deltagare

1.

Mötets öppnande
Carl-Åke Nilsson förklarade mötet för öppnat

2.

Frågan om mötet kallats enligt stadgarna
Kallelse med dagordning skickades den 6 mars till registrerade medlemmar med epost, med länk till hemsidan för Klubb Saga. Kallelsen godkändes.

3.

Fastställande av röstlängd
13 personer representerande 10 båtar deltog i mötet, alla via Zoom
Katarina Fahlander, Lars Thorell
Henry Mäkinen
Eva Naenfeldt-Sohlberg
Bruno Mårtensson
Harry Wide
Manne Holmberg
Anne Holmér-Löfving
Stefan Törnqvist, Ulla Törnqvist
Erik Mattsson, Maria Mattsson
Carl-Åke Nilsson, organisatör för Zoom

4.

Fastställande av dagordning
Den presenterade dagordningen godkändes.

5.

Val av ordförande för mötet
Carl-Åke Nilsson valdes till mötesordförande.

6.

Val av sekreterare för mötet
Erik Mattsson valdes till mötessekreterare.

7.

Val av justerare/rösträknare för mötet
Manne Holmberg och Henry Mäkinen valdes.

8.

Styrelsens berättelse, förelagd på klubbens hemsida
Godkändes. Observera att många planerade aktiviteter ställt in p.g.a. den pågående
pandemin.

9.

Ekonomisk rapport, förelagd på klubbens hemsida
Stefan Törnqvist gick igenom rapporten som godkändes.
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10.

Revisorernas berättelse, förelagd på klubbens hemsida
Inga anmärkningar förelåg och godkändes.

11.

Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
Mötet beslutade på rekommendation av revisorerna att ge styrelsen ansvarsfrihet.

12.

Val av ordförande för ett år, valberedningens förslag, se klubbens hemsida
Manne Holmberg valdes som adjungerad ordförande enligt förslag från
valberedningen. Det innebär att styrelsen utökas med en person utöver enligt stadgarna
fem personer.

13.

Val av styrelsemedlemmar, valberedningen förslag, se klubbens hemsida
Peter Björebo, fyllnadsval 1 år, ersätter Erik Mattsson som avgår på egen begäran
Anne Holmer Löfving, nyval 2 år, ersätter Rolf Nedelius som avböjt omval
Eva Sohlberg, nyval 2 år, ersätter Manne Holmberg
Manne Holmberg adjungerad ordförande/mentor 1 år, se p.12
Kvarstår i styrelsen
Carl-Åke Nilsson vald till 2022
Stefan Thörnqvist vald till 2022

14.

Val av revisorer, valberedningen förslag, se klubbens hemsida
Margareta Gelin och Henry Mäkinen omvaldes

15.

Val av valberedning
Kerstin Stake-Nilsson omvaldes. Styrelsen har i uppdrag av stämman att finna lämplig
kandidat och utse ytterligare en till valberedningen. Gärna från Västkusten för att öka
spridning av förtroendevalda.

16.

Propositioner/motioner. Se klubbens hemsida
Styrelsen föreslår nya stadgar för Klubb Saga liknande ofta förekommande
”normalstadgar”. De nuvarande antogs 2012 och uppfyller inte dagens behov.
Enligt nuvarande stadgar ska nya stadgar presenteras vid två separata tillfällen med
minst två månaders mellanrum. Varav det ena ska vara ett årsmöte och det andra ett
medlemsmöte.
Förslaget till nya och nuvarande stadgar har funnits på hemsidan för genomläsning och
bedömning. Inga synpunkter inkom från mötesdeltagarna. De nya stadgarna kan
således antas vid ett nytt medlemsmöte.
Inga motioner fanns att behandlas.

17.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021, se klubbens hemsida
Liggande förslag antogs med möjlighet för tillägg av och eventuella strykningar av
punkter på grund av Cornarestriktioner.
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18.

Styrelsens förslag till budget kommande år, se klubbens hemsida
Kassören Stefan Törnqvist kommenterade en del poster och svarade på frågor. Kan
nämnas var inköp av glasunderlägg till medlemmarna som behöver färdigställas inför
båtsäsongen.

19.

Styrelsens förslag till medlemsavgift för året 2022
Styrelsens förslag på oförändrad årsavgift för 2022 på 150 kr som hittills avsett två
personer godkändes av årsmötet.

20.

Övriga, föranmälda, frågor
Inga övriga föranmälda frågor förelåg.

21.

Övrig information
Konstituerande styrelsemöte vidtog direkt efter årsmötets avslutande.
Ny sekreterare ombads kontakta avgående sekreterare för överlämning av information
och diverse materiel.

22.

Mötets avslutande
Mötesordförande Carl-Åke Nilsson tackade för visat intresse och förklarade årsmötet
avslutat.
Manne Holmberg, pågående klubbordförande, framförde klubbens tack till avgående
ledamöter och insatser av alla förtroendevalda för det gågna året.

Uppsala 2021-03-25

Erik Mattsson
Sekreterare vid mötet

Manne Holmberg
Justeringsman

Henry Mäkinen
Justeringsman
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