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 PROTOKOLL   

Svenska Kryssarklubbens årsmöte 2021   

 Datum: lördag den 4 december 2021 

Plats: Scandic Triangeln, Malmö   

 
Ordförande: 
Kay Wictorin 
 
Sekreterare:  
Camilla Fors 
 
Justerare: 
Pelle Allroth (t.o.m. punkt 16) 
Christer Böös (t.o.m. punkt 6) 
Ulf Palm (fr.o.m. punkt 17) 
Ewa Persson (fr.o.m. punkt 17) 
 
Rösträknare: 
Nina Sidander 
Maud Nordell 
Hanna Anderin 
Christer Böös 
 
Bilagor: 
Verksamhetsplan 2021/2022 
Dok 941 Årsmöteshandlingar 
Medlemsförslag från Torbjörn Berg 
Styrelsens yttrande  
Dok 942 Närvarolista 
Dok 943 Rösträkningsprotokoll 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Mötets öppnande och val av ordförande 
att leda mötets förhandlingar samt val av 
sekreterare 
 
2. Godkännande av röstlängd 
 
3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning 
 
4. Val av två personer, att jämte ordförande 
justera protokollet 
 
5. Val av fyra rösträknare 
 
6. Fastställande av dagordning 
 
7. Föredragning av styrelsens och 
revisorernas berättelser 
 
8. Fastställande av balans- och 
resultaträkning 
 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
10 Jämlikt § 14 i stadgarna val till styrelse, 
revisorer och valberedning  
 
11. Fastställande av budget och 
verksamhetsplan 
 
12. Beslut om avgifter och arvoden 
 
13. Förslag väckt av styrelse, kretsstyrelse 
eller medlem 
 
14.  Övriga frågor som icke är av 
beslutskaraktär 
 
15. Ajournering av årsmötet 
 
16. Årsmötet återupptas och ajourneras 
 
17. Årsmötet återupptas  
 
18.  Årsmötet avslutas 
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Årsmötet hölls på Scandic Triangeln i Malmö. Årsmötet sändes även via Kryssarklubbens 
YouTube kanal och hade 110 tittare det första dygnet. 
 
 
1. Årsmötets öppnande samt val av ordförande och sekreterare att leda 
förhandlingarna. 
Riksföreningens ordförande Peter Follin förklarade årsmötet öppnat. Därefter bad han om 
förslag till ordförande att leda förhandlingarna och sekreterare att föra protokoll.   
 
Kay Wictorin valdes att leda årsmötets förhandlingar och Camilla Fors till årsmötets 
sekreterare. 
 
 
2. Godkännande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes. Röstlängden bestod av en lista uttagen från medlemssystemet den 
4 december 2021. Totalt närvarade 65 röstberättigade medlemmar. Till protokollet bifogas 
närvarolista Dok 942.  
Generalsekreterare Fredrik Norén gick igenom röstningsförfarandet. 
  
 
3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning. 
Det fastslogs att årsmötet var utlyst i stadgeenlig ordning.  
Kallelse har publicerats med föredragningslista och vallista i På Kryss nr 5 som utkom den 
16 september 2021. Kallelse, medlemsförslag och handlingar har publicerats på webbsidan 
och i appen den 19 november 2021.  
 
 
4. Val av två personer, att jämte ordförande justera protokollet. 
Pelle Allroth och Christer Böös utsågs att tillsammans med årsmötets ordförande justera 
mötets protokoll. 
 
 
5. Val av fyra rösträknare 
Till rösträknare vid årsmötet utsågs Nina Sidander, Maud Nordell, Hanna Anderin och 
Christer Böös.  
 
 
6. Fastställande av dagordning. 
Årsmötet godkände dagordningen.    
 
 
7. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser. 
Muntlig föredragning av förvaltningsberättelse för Svenska Kryssarklubben gjordes av 
generalsekreterare Fredrik Norén.   
 
I ärendet yttrar sig Krister Kennryd, S:t Annakretsen och generalsekreterare Fredrik Norén 
svarar på frågor.  
 
Muntlig föredragning av resultat- och balansräkning för Svenska Kryssarklubben gjordes av 
generalsekreterare Fredrik Norén. 
 
Balansräkningen föredrogs av Skattmästare Per Tistad. 
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Medlemsrevisor Ingela Johansson föredrog revisorernas berättelse och förslår att årsmötet 
ger styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
 
8. Fastställande av balans- och resultaträkning. 
Balans- och resultaträkningen för Svenska Kryssarklubben fastställdes för verksamhetsåret 
2020/2021 och överskott på 197 931 kr ska balanseras i ny räkning. 
 
Balans- och resultaträkningen samt årsberättelsen för verksamhetsåret 2020/2021 lades 
därmed med godkännande till handlingarna.  
 
 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020/2021 i enlighet 
med revisorernas förslag.  

 
10. Jämlikt §14 i stadgarna föreskrivna val av styrelseledamöter och revisorer samt 
 ledamöter av valberedningen. 
Inför valen presenterade sammankallande för valberedningen Elisabet Johansson 
valberedningens förslag och Mats Thellmod medlemsförslaget till ordförande, Kerstin 
Andersson. 
 
De båda ordförande-kandidaterna Bengt Assarsson och Kerstin Andersson presenterade sig 
kort. 
 
I valgrupp I och II (ordförande och styrelseledamöter) fanns motkandidater varför rösträkning 
krävs. Mötesordföranden Kay Wictorin informerar att rösträknarna återkommer med resultat 
för valgrupp I och II.  
Då det inte finns några motkandidater i valgrupp III-V så sker valet av dessa utan rösträkning 
i enlighet med stadgarna §14. 
 
Årsmötet konstaterar att följande nominerade invalts. 
 
III Styrelsesuppleant på ett år: 
Lars-Göran Nyström, nyval  
 
IV En ordinarie medlemsrevisor på två år, en medlemsrevisorsuppleant för denne på 
två år och en medlemsrevisorsuppleant: 
fyllnadsval/nyval på ett år 
Ordinarie Håkan Nilsson, omval 
Suppleant Michael Arneson, omval 
Suppleant Hans Gustavsson, fyllnadsval/nyval 
 
V Valberedning på ett år: 
Elisabeth Johanson, omval 
Lars Möller, omval 
Björn Johansson, omval 
Ewa Persson, omval 
Martin Lesén, omval 
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11. Fastställande av budget och verksamhetsplan 
Generalsekreterare Fredrik Norén redogjorde för huvudpunkterna i verksamhetsplanen.  
Skattmästare Per Tistad redogjorde för huvudpunkterna i budgeten.   
 
I ärendet yttrade sig Krister Kennryd, S:t Annakretsen och Torbjörn Berg, Sörmlandskretsen.  
Skattmästare Per Tistad och generalsekreterare Fredrik Norén besvarade frågor. 
 
Årsmötet fastställde verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2021–2022. 
 
 
12. Beslut om avgifter och arvoden. 
 
Inga ändringar av medlemsavgifterna föreslås. Årsmötet fastställde oförändrade 
medlemsavgifter. 
 
Därmed fastställde årsmötet avgifterna från 1 september 2022 till följande:  
Årsavgift för enskild medlem över 25 år (senior)     450 kr 
Årsavgift för enskild medlem upp till 25 år (ungdom)    150 kr 
Årsavgift för senior med familj (oavsett storlek)    510 kr 
Årlig avgift för i Kryssarklubben inregistrerad båt    100 kr 
Årsavgift för Offshore medlemskap     250 kr 
 
 
13. Förslag väckt av styrelse eller medlem 
 
Medlemsförslag från Torbjörn Berg - Använd överskottet från båtregisteravgiften för 
bojverksamheten - se bilaga 
Styrelsens yttrande - Styrelsen rekommenderar årsmötet att avslå medlemsförslaget - se 
bilaga 
 
I ärendet yttrar sig Torbjörn Berg, Sörmlandskretsen, vice ordförande i styrelsen Lars-Eric 
Ericson, och Bengt Assarsson, S:t Annakretsen. 
 
Av yttrandena framgår att det finns olika uppfattningar om vad medlemsförslaget innebär. 
Lars-Eric Ericsson föreslår därför att medlemsförslaget återemitteras till styrelsen.   
 
Årsmötet beslöt att återremittera förslaget till styrelsen. 
 
 
14. Övriga frågor som icke är av beslutskaraktär. Se § 5 i stadgarna. 
 
Inga övriga frågor har inkommit 
 
15. Ajournering av årsmötet  
Valsedlarna är inte färdigräknade så årsmötet beslöt att ajournera mötet till lördag 4 
december klockan 18:00. 
 
16. Årsmötet återupptas och ajourneras lördag den 4 december kl. 18:00.  
Mötesordförande Kay Wictorin förklarade årsmötet återöppnat och meddelade att 
valsedlarna inte är färdigräknade. Årsmötet beslöt att ajournera mötet till söndag 5 december 
klockan 9:00.   
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17. Årsmötet återupptas söndag den 5 december kl. 9:00.  
Mötesordförande Kay Wictorin förklarade årsmötet återöppnat. 
Då justeringspersonerna Christer Böös och Pelle Allroth inte längre är närvarande utser 
årsmötet Ulf Palm och Ewa Persson till justeringspersoner. 
 
Generalsekreterare Fredrik Norén redovisar resultatet av rösträkningen, 
Rösträkningsprotokoll dok 943. 
 
Årsmötet fastställde resultatet och konstaterar att följande nominerade invalts.   
 
I Val av ordförande på två år 
Kerstin Andersson, nyval  
 
II Val av fyra ordinarie styrelseledamöter på två år 
Lars-Eric Ericsson, omval  
Christoffer Hillbom, omval  
Åsa Kullberg, omval  
Lotta Hildingsson, omval 
 
 
18. Årsmötet avslutas 
Mötesordföranden Kay Wictorin tackade de närvarande för visat intresse och avslutade 
årsmötet 2021. Ordförande Peter Follin tackade Kay Wictorin för ett gott ordförandeskap 
under årsmötet. 
 
 
 
Vid protokollet:   Årsmötets ordförande: 
 
   
 
_______________________  _______________________ 
Camilla Fors    Kay Wictorin  
 
 
 
Justeras:    Justeras: 
 
 
 
 
_______________________  _______________________ 
Christer Böös   Pelle Allroth 
(t.o.m. punkt 6)   (t.o.m. punkt 16) 
 
 
 
 
_______________________  _______________________ 
Ulf Palm    Ewa Persson 
(fr.o.m. punkt 17)   (fr.o.m. punkt 17) 
       
 


