
      Protokoll från SXK Uppsalakretsens årsmöte 2015 11 02 
                  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.
 Antalet mötesdeltagare var 22. Se bilaga; Deltagarförteckning.

 
§ 4 Som justeringspersoner för protokollet valdes Tommy Nilsson och     
        Lars H. Ericsson.

§ 5   Verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning föredrogs av ordföranden.
Korta anföranden gjordes av de kommittéeansvariga.
Kretsnytt har utkommit med tre nummer. Två eskadrar har genomförts. Fyra 
sextimmarsseglingar har hållits. Dessa har lockat många fler deltagare än  
tidigare. Bojen vid Skokloster är på plats. Klubbaftnar och funktionärsträff har  
genomförts.
Det är till ovanstående verksamheter kretsens medel har gått. Trots ordförandens 
enträgna önskan om kritik eller förändringsförslag av verksamhet och fördelning
av resurser lämnade deltagarna vid årsmötet ingen sådan.
En ny duktig annonsförsäljare till vår tidning skulle kunna förbättra intäkterna.

       
§ 6 Klas Innerstedt föredrog revisorernas berättelse från granskning av räkenskaper 

och verksamhet. Se bilaga; Revisionsberättelse. Revisorerna föreslog att 
styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.

§ 7 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014/2015



§ 8   Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2015/2016 presenterades av  
         ordföranden. 
        Planen är i stort sett densamma som tidigare år. 
 Ett nytt inslag är ett samarbete med Svenska fyrsällskapet. Detta ger våra 

medlemmar möjligheter att delta i utflykter till fyrar och vid presentationer av 
fyrar och annan verksamhet under vinterhalvåret
Kretsen har nu fått tillstånd att lägga ute en boj vid Sladdarön sydost om 
Öregrund. Bojen läggs ut i vår. Kretsen ska fortsätta sin strävan att lägga ut fler 
bojar.
Årsmötet godkände verksamhetsplanen.

§ 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.

Hans Norman föredrog valberedningens förslag.
Förslaget godtogs enligt nedanstående.

 
         Till ordförande valdes Lennart Beckman omval 1 år
             
         Till ordinarie styrelseledamöter valdes Allan Pettersson  omval 2 år      
             Tore Ericsson        omval 2 år
             Per Nilson    nyval      2 år
            Ebbe Johnson   nyval 2 år

Till suppleanter valdes Kersti Rask omval 1 år
Kurt Sjöberg nyval 1 år

Tidigare valda t.o.m. 2016 är Håkan Nilsson, Jan Olsson och Jan Simonson som 
ordinarie ledamöter.

                                     
 
§ 12  Till revisorer för ett år valdes

           Bo Anjou, sammankallande           omval
           Klas Innerstedt                               omval

  
  Bo Johansson, suppleant           omval

       Jan Werner, suppleant                     omval      

§ 13   Val av ledamöter i valberedningen för ett år.

  Hans Norman sammankallande
  Mats Pettersson



  Bengt Callmer

§ 14   Utseende av kretsens representant vid SXK’s rådslag.
         
          Mötet beslöt att överlåta till styrelsen att utse en representant.

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

§ 16   Information.
 Ordföranden tackade avgående sekreteraren Bengt Callmer för sitt arbete och 
 bra protokoll och hoppades att banden till Uppsalakretsen inte bryts.

 Tore Ericsson fick ett särskilt tack för sina ansträngningar under mer än tjugo år 
 med att få sextimmarsseglingarna uppskattade och välbesökta.

 

§ 17   Avslutning

 Lennart Beckman avslutade mötet.

Bengt Callmer
sekreterare

Lennart Beckman                     Tommy Nilsson                    Lars H Ericsson
ordförande   justeringsman     justeringsman


