
Protokoll fört vid Svensk Andungeklubbs årsmöte 6 april 2017. 

 

1. Mötets öppnande. 

Ordförande Lars Westerlind öppnade mötet och hälsade ca 20 närvarande 

medlemmarna välkomna. 

 

2. Val för stämman av ordförande: Lars Westerlind. 

    Val av mötessekreterare: Lotte Waller. 

    Val av justeringsmän: Claes Estelle och Lars Thorstensson. 

  

3. Godkännande av kallelse.  

Utskickad kallelse godkändes.           

 

4. Godkännande av föredragningslistan. 

Mötet godkände föredragningslistan. 

 

5. Protokoll från föregående årsmöte. 

Protokollet genomgicks. 

 

6. Verksamhetsberättelse 2016.  

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen med genomgång av 

styrelsearbete, kappseglingsverksamhet, Andungebladet, hemsidan och 

klubbaccessoarer. Se bilaga 1. 

 

7. Kassörens årsredovisning samt revisorns rapport. 

Kassören redogjorde för klubbens ekonomi som förbättrats under året. Resultatet 

blev ett överskott på 9.000 Kr, likvida medel 31.000Kr och ett varulager på 

25.000Kr. 

Klubbens revisor Lars Nygren var inte närvarande, men hade lämnat 

revisionsrapport, i vilken han fann klubbens finanser och redovisning i god 

ordning och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

8. Ansvarsfrihet för styrelsen. 

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

 

9. Val av styrelse. 

Thomas Holmqvist redogjorde för valberedningens förslag. Claes Estelle avgick 

ur styrelsen. Anders Näslund avgick som styrelseledamot, men kvarstår som 

matrikelhållare. Lars Nygren avgick som revisor. 

 

Till styrelse valdes: 

Ordförande: Lars Westerlind- omval 

Ledamöter: Eva Magnusson - omval 



Claes Holmén - omval. I egenskap av kassör firmatecknare enligt 

stadgarna. 

 Lotte Waller- omval 

Nisse Smitt - omval 

 Martin Kössler – omval 

Leif Sjögren – omval 

Mats Blomberg – nyval. 

Till styrelsesuppleant valdes:  Kerstin Johansson- nyval. 

 

Till revisor valdes:  Torulf Rutgersson- nyval 

 

Till valberedning valdes: Johan Gelin- omval 

   Thomas Holmqvist- omval 

 

10. Fastställande av medlemsavgift 2018. 

Mötet beslöt att medlemsavgiften skall vara oförändrad 2018, dvs 250 Kr för 

båtägare och 150 Kr för övriga. 

 

11. Västkustserien 2016. 

Lotte Waller redogjorde för resultat 2016. Priset utdelades till vinnarna, Nisse 

Smitt och Christina Johansson i Swe 56. Förslag på lämpliga seglingar för 

Västkustserien 2017 presenterades. 

 

12. VM 2017 och andra evenemang. 

Tidpunkten för VM 2017 är fastlagd till 1-2 juli. Plats är ännu inte slutgiltigt 

bestämd, med kappseglingsansvarige Nisse Smitt jobbar vidare med 

Långedragsförslaget. Seglingsledare är ännu inte utsedd. 

 

13. Förslag från tekniska kommittén angående ändringar av klassreglerna. 

Förslag med motiveringar har bifogats kallelsen, v.g. se denna. Efter Leif 

Sjögrens redogörelse och hänvisning till Norsk Andungeklubbs genomförda 

ändringar skred mötet till omröstning. Röstning skedde för varje delförslag 

separat, nedanstående sammanställning är översiktlig: 

Segel: 

Tillåta valfri latta överst i storsegel- bifall 

Ta bort krav på segelliksränna på bommen- bifall 

Fock 2- valfri längd på lattorna – bifall 

Antal personer vid kappsegling valfritt - bifall 

Ta bort förbud mot invändig barlast- bifall 

 

Arbetsbeskrivning träbåtar: 

Tillåta annat tätvuxet trä än ek i stävar och kölplanka - bifall 

Tillåta skrov i fanér 15mm- bifall 



Minimimått för spant 25x20 ek, ask eller alm- bifall 

Däck i olika material med total tjocklek 12mm- bifall 

Justera mått på främre däcksbalk- bifall 

Minimimått för durkar 12mm  i sittbrunn, kryssfanér 8-10mm i övrigt– bifall 

Däcksfiskar 5-15mm - bifall 

Ändra material i skruvar: rödgods bort, ersättes med brons- bifall 

Ta bort förbud mot att byta segel under pågående segling- avslag 

Förbjuda maststötta- avslag 

 

För att regeländringarna skall vinna laga kraft krävs samma resultat vid 

ytterligare ett allmänt möte. 

 

19. Mötet avslutades. 

 

Vid protokollet 

 

 

Lotte Waller 

Sekreterare 

 

Justeras: 

 

 

Lars Westerlind Claes Estelle Lars Thorstensson 

Ordförande  Justeringsman  Justeringsman  

 


