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;ffi' Svenska Kryssarklubben
''lY).. Vdnerkretsen

Protokoll frin SXK:s Vdnerkrets 6rsm6te pe Kanikendset i Karlstad 2017-IO-
29.

Ndrvarande: Peter Ftirster, Stig Eriksson, Birgitta Olsson, Torbjdrn Olsson, Eie
Bengtsson, Matti Sairio, Nina Hellborg, Goran Hellborg, Ingvar Hikansson,
Sdren Blomqvist Jorgen Sundin, Lars Emthammar.

Tid: L4.00-16.15

51 Mdtets oppnande.

Kretsens ordfdrande Eie Bengtsson hdlsar vfrlkommen med en presentation och
f6rkla ra r 6 rsmdtet 6ppnat.

52 Val av ordforande att leda m6tets fdrhandlingar.

Till mdtets ordfdrande fdreslds Peter Frirster. Peter vdljs till dagens ordforande.

53 Godkiinnande av dagordning.

Foreligga nde dagordning godkd nns.

5a Frdga om motets stadgeenliga utlysning.

Kretsens ordforande redovisar hur, niir och var drsmdtet annonserats. Mdtet
god kd n ner forfa ra nd et.

55 Val av sekreterare for m6tet.

Till sekreterare f6r dagens m6te foreslds Lars Emthammar som viljs.

55 Val av W6 personer att jdmte ordfdranden justera dagens protokoll.
Torbjdrn Olsson och Gdran Hellborg fdreslis och viiljs.



57 Fdredragning av styrelsens och revisorernas berdttelser, faststdllande av
resultat- och balansrdkning samt styrelsens forslag till behandling av 6rets
resu ltat.

Kretsens ordforande presenterar fdreliggande dokument och svarar pd friigor.
Motet beslutar: att faststdlla resultat o balansrdkning, att godkdnna att
underskottet pe 3 541:95 dverfdrs i ny rdkning.

58 Friga om ansvarsfrihet f6r styrelsen. Motet beslutar om ansvarsfrihet for
styrelsen fdr verksa mhetsd ret 201 6/20L7 .

59 Presentation av styrelsens och kommitt6ernas verksamhetsplaner
2Or712019.

Planerna presenteras och bl. a ska nytt avtal tecknas ang. Ekenfrs, som fdr
dvrigt ska byggas ut, digitalisering av Vdnerkryss, underhill av bojar samt
klubbkvdllar med flywdsttema. Diskussion om digitalisering av Vdnerlotsen ddr
projektbidrag kan sdkas frdn riks.

510 Val av fyra ledamdter fdr en tid av Wi 6r.

Omval beslutas av Ingvar Hdkansson, G6ran Hellborg, Torbjdrn Sjdholm och
S6ren Blomqvist.

51f Val av WA suppleanter fdr en tid av ett 6r.

Omval beslutas av Bertil Fjordensjd och Lars Emthammar.

512 Val av en revisor f6r en tid av Wd dr och en revisorssuppleant.

M6tet beslutar vtilja Lars Olof Akerlund till revisor i We 6r samt omval pd
suppleanten Per-Erik Magnusson.

St3 Val av valberedning.

Fdreligger inget f6rslag. Mdtet beslutar att styrelsen hanterar frigan.

5f+ Faststdllelse av kretsavgift.

Motet beslutar om ofdrdndrad kretsavgift 60: -.

515 Val av kretsens representant till riksforeningens Rddslag i november 20t7,
samt personlig suppleant ti l l  denne jdmlik 10S i riksforeningens stadgar.

M6tet beslutar att ldta sig representeras av Eie Bengtsson och GOran Hellborg.
Jdrgen Sundin deltar i egenskap av ordforande i H o F.



St5 Motioner och fdrslag frdn medlem anmdlda till drsm6tet. Inget.

517 Motioner och forslag frdn styrelsen till irsm6tet. Inget.

$18 Ovriga till ersmdtet anmdlda frdgor. Inget.

519 OrdforaDden tackade fdr visat intresse och avslutade m6tet.
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