
      Protokoll från SXK Uppsalakretsens årsmöte 2013 11 04 
                  i USS's klubbhus på Skarholmen.

§ 1 Föreningens ordförande Lennart Beckman hälsade alla välkomna till    
         kretsens årsmöte. 
         Till ordförande att leda förhandlingarna valdes Lennart Beckman

§ 2    Som sekreterare för mötet valdes Bengt Callmer

§ 3    Mötet ansåg att kallelse utgått enligt stadgarna.

§ 4 Som justeringsmän för protokollet valdes Lennart Rask och Bengt Everitt.

§ 5   Verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning föredrogs av 
ordföranden.
        

Det anmärktes att det i verksamhetsberättelsen felaktivt har angivits att Tollef  
         Stub har varit ledamot i styrelsen under det gångna året.

    Styrelse och medlemmar hade ett samtal angående användandet av kretsens 
        inkomster. Under ett par år har medel samlats för att användas till 75 årsjubiléet.  
        Nästa verksamhetsår kan gå med en liten förlust, men mötet ansåg att det är rätt 

   att använda de medel som behövs för jubiléumsskriften. När jubiléet är över bör   
       vi ha en ny diskussion om hur våra medel bäst används.
       
§ 6 Jan Werner föredrog revisorernas berättelse från granskning av räkenskaper och 
         verksamhet.

§ 7 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012/2013

§ 8   Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2013/2014 presenterades av  
        ordföranden. Per Nilsson visade några uppslag med text och bilder ur den 
       kommande jubiléumsskriften. 
        B-Å Nylander ansåg att det är viktigt att ha aktiviteter som stärker 
        gemenskapen i vår förening och föreslog att anordnar utflykter på land, 
       igen. Då finns tid för samtal. Att äta tillsammans är också en bra aktivitet som 
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förbättrar sammanhållningen. Det kan man göra vid utflykter och andra
tillfällen.

Kretsen bör förnya sina ansträngningar för att få lägga ut en boj vid Wiks Slott.  Förra 
året avslogs en begäran från kretsen att få lägga ut en boj.

B-Å N menade att politiker ska uppvaktas om hur viktigt det är att kunna besöka Wik 
för det rörliga friluftslivet. Det finns få platser att lägga till vid med båt i Mälaren.
Det borde vara möjligt att rusta en gammal brygga.
Med dessa synpunkter tagna till detta protokoll antogs verksamhetsplanen.

§ 9   Det beslutades att kretsavgiften behålles oförändrad för kommande år.

§ 10  Styrelsens förslag till budget för 2013/2014 antogs.

§ 11  Valberedningen presenterade sitt förslag till styrelse.
 
             Till ordförande valdes Lennart Beckman omval 1 år
             
             Till ordinarie styrelseledamöter valdes Bengt Callmer omval 2 år      
             Tore Ericsson        omval 2 år
             Hans Norman omval 1 år

Allan Pettersson omval 2 år
            

 Till suppleant valdes Ebbe Johnson nyval 2 år

Tidigare valda t.o.m. 2014 är Jan Simonson och Nils Morén som ordinarie    
             ledamöter samt Jan Olsson och Per Nilsson som suppleanter.
                                     
 
§ 12   Till revisorer för ett år valdes

           Jan Werner, sammankallande           omval
           Bo Anjou                                           nyval
           Bo Johansson, suppleant                   nyval

           

§ 13   Val av ledamöter i valberedningen.
 Årsmötet lyckades inte utse några nya ledamöter. Ingen av de tidigare   

           ledamöterna ville bli omvalda. De menade att det behövs nya yngre ledamöter  
           eftersom de har bättre möjligheter att finna nya yngre ledamöter i kommande 
           styrelser.
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§ 14   Styrelsens förslag till ändring av stadgarna antogs.
          
           Förslaget till ändring finns i årsmöteshandlingarna. Detta var första läsningen. 

§ 15    Hans- Olov Åhlin tackades för 34 års tjänst i vår krets.    

Tore Ericsson delade ut vandringspris för vår och höstkvart (6-timmars) till  
         Ragnar Jalakas respektive Kjell Lindberg

§ 16    Inga ärenden enligt § 7 i stadgarna hade inkommit.
           

§ 17  Därefter avslutade ordföranden, Lennart Beckman, årsmötesförhandlingarna. 

Bengt Callmer
sekreterare

Justeras

Lennart Beckman                       Bengt Everitt                 Lennart Rask
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