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Protokoll från SXK Uppsalakretsens årsmöte 2014 11 03
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 justeringspersoner för protokollet valdes Karl Harry Söderström och
Marianne Ehrengren

§ 5 Verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning föredrogs av ordföranden.
Denne ville även ha mötets synpunkter på verksamheten. Det framkom att man
uppskattade den nya bojen vid Skokloster och det framfördes ett förslag till
någon form av invigning av denna.
Jubileumsboken har spritts till ungefär 200 medlemmar(familjer) samt 100
utomstående.

Mötet ansåg att vi kan ta en deltagaravgift vid klubbaftnar om vi har
någon särskilt eftersökt och uppskattad presentatör. Det normala bör dock
vara att hitta föredragshållare som ställer upp utan ersättning. B-Å Nylander
menade att det borde gå att finna många som med glädje kommer till SXK's
Uppsalakrets och att det även borde uppfattas som en förmån att få tala till oss.

§ 6 Jan Werner föredrog revisorernas berättelse från granskning av räkenskaper och
verksamhet.

§ 7 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013/2014
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§ 8 Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2014/2015 presenterades av
ordföranden.
Planen är i stort sett densamma som föregående år. Styrelsen ska om möjligt
planera för minst en utflykt under året i avsikt att öka samman hållningen i
kretsen.
Kretsen ska fortsätta sin strävan att lägga ut fler bojar.
§9

Det beslutades att kretsavgiften behålles oförändrad för kommande år.

§ 10 Styrelsens förslag till budget för 2014/2015 antogs.
§ 11 Val av ledamöter och suppleanter styrelsen.
Förra årsmötet utsåg ingen valberedning. B-Å Nylander föredrog ett förslag som
han och Lennart Beckman utarbetat. Förslaget godtogs enligt nedanstående.
Till ordförande valdes

Lennart Beckman omval

1 år

Till ordinarie styrelseledamöter valdes Jan Simonson
Håkan Nilsson
Jan Olsson

omval
nyval
nyval

2 år
2 år
2 år

Till suppleanter valdes

omval
nyval

1 år
1 år

Per Nilsson
Kersti Rask

Tidigare valda t.o.m. 2015 är Bengt Callmer, Allan Pettersson och Tore
Ericsson som ordinarie ledamöter samt Ebbe Johnson som suppleant.
§ 12 Till revisorer för ett år valdes
Bo Anjou, sammankallande
Klas Innerstedt

omval
nyval

Bo Johansson, suppleant
Jan Werner, suppleant

omval
nyval

§ 13 Val av ledamöter i valberedningen.
Hans Norman
Mats Pettersson

sammankallande

2

Sidan 3 av4

§ 14 Styrelsens förslag till ändring av stadgarna antogs.
Förslaget till ändring finns i årsmöteshandlingarna. Detta var andra och sista
läsningen och därmed är ändringen införd i stadgarna.
§ 15

Inga ärenden enligt § 7 i stadgarna hade inkommit.

§ 16 Övriga ärenden.
Eskaderbägare;
Årets långa eskader gick genom Åland och Finland till Tallin där man anslöt till
rikseskadern. I eskadern deltog nio båtar varav fem kom från vår krets och de
övriga från Stockholm och Göteborg. Eskaderledaren Hans Norman delade ut
eskaderbägare till deltagarna:
Alice med Jan Olsson
Liisa II med Sonja och Henrik Forsgren
Viktoria med Astrid Mäkitalo och Tore Ericsson
Pipaluk med Krister Sällvik
Penelope med Hans Norman, som fick sin bägare av Tore Ericsson
Traditionen att dela ut en bägare med inskription till de som genomfört en lång
eskadersegling är uppskattad och så vitt man vet endast förekommande i vår
krets.
Vandringspris i 6-timmars;
Kommittéansvarige för 6-timmarsseglingarna Tore Ericsson delade ut
vandringspris till vinnarna i:
vårkvarten
höstkvarten

Stefan Wallin
Jan-Erik Andersson

Tore talade även engagerat om att 6-timmars verkligen är en segling där alla kan
delta. Sex timmar låter lite men är inte så enkelt som det kan tyckas då det krävs
god planering av seglingen. Dessutom meddelades att alla! kretsmedlemmar är
välkomna att delta i 6-timmars traditionella julbord den 6 december. Detta görs
för att träffas under vintern och att stärka hågen att delta i seglingarna.
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§ 17 Avslutning
Lennart Beckman tackade Nils Morén för ett förtjänstfullt arbete i styrelsen och
som kassör. Nils har börjat ett nytt arbete i Göteborg.
Hans Norman avtackades för sitt gedigna arbete i styrelsen, både med
eskaderverksamhet och med 75-årsboken, som har blivit mycket uppskattad.
Några exemplar är även sålda av Hjertmans i Uppsala. Det är en
kvalitetsprodukt som har tagits fram i rätt tid och till låg kostnad. Hans har även
sökt och fått pengar från Kungafonden till bokens framställning.
Lennart tackade även Hans särskilt för den fina trivsel han sprider i alla
sammanhang.
Bengt-Åke Nylander tackade ordföranden och styrelsen för sitt arbete under
jubileumsåret.
Därefter avslutade ordföranden, Lennart Beckman, årsmötesförhandlingarna
med orden ”Vi gör detta för att det är kul” som var förre ordförandens motto.

Bengt Callmer
sekreterare
Justeras

Lennart Beckman

Karl Harry Söderström

Marianne Ehrengren
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