
Protokoll fört vid Svensk Andungeklubbs årsmöte 10 april 2018. 

Mötet hölls i Önnereds båtlags klubbstuga. 

1. Mötets öppnande. 
I ordförande Lars Westerlinds frånvaro öppnades mötet av kassören Claes 
Holmén. De 15 närvarande medlemmarna hälsades välkomna. Se bilaga 
1. 

2a. Val av mötesordförande. 
Till mötesordförande valdes Claes Holmén. 
2b. Val av mötessekreterare. 
Lotte Waller valdes till mötessekreterare. 
2c. Val av justeringsmän. 
Anders Näslund och Claes-Henrik Möse utsågs till justeringsmän. 
  
3. Behörighet av stämmans utlysande. 
Utskickad kallelse godkändes.           

4. Godkännande av föredragningslistan. 
Mötet godkände föredragningslistan. 

5. Protokoll från föregående årsmöte. 
Protokollet genomgicks. 

6. Verksamhetsberättelse 2016.  
Mötesordföranden föredrog verksamhetsberättelsen med genomgång av 
styrelsearbete, kappseglingsverksamhet, Andungebladet, almanackan, hemsidan 
och klubbaccessoarer. Se bilaga 2. 

7a. Kassörens årsredovisning. 
Kassören redogjorde för klubbens ekonomi som försvagats under året. 
Resultatet blev ett underskott på -6480 Kr, beroende på ett stort inköp av varor 
till försäljning. Utskick av almanackan är en tung post. Målsättningen är att 
Andunge- VM skall vara själbärande. För detaljer se bilaga 3. 
7b. Revisionsberättelse. 
Klubbens revisor Torulf Rutgersson var inte närvarande, men hade lämnat 
revisionsrapport, i vilken han fann klubbens finanser och redovisning i god 
ordning och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. Bilaga 4. 
7c. Fastställande av 2017 års resultat. 
Mötet fastställde 2017 års resultat 

8. Ansvarsfrihet för styrelsen. 



Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

9. Val av styrelse. 
Thomas Holmqvist redogjorde för valberedningens förslag. Martin Kössler 
önskar avgå ur styrelsen men behålla sitt uppdrag som materielförvaltare och 
ansvarig för webbshoppen.  
Flera styrelseledamöter bor på annan ort än Göteborgstrakten och har därför 
svårt att delta i styrelsemötena. Styrelsen har dessutom utvidgats med åren och 
omfattar fler än de 5 som stipuleras i stadgarna. 
Till styrelse valdes: 
Ordförande: Lars Westerlind- omval 
Ledamöter: Claes Holmén - omval. I egenskap av kassör firmatecknare enligt 
stadgarna. 

 Lotte Waller- omval 
Mats Blomberg - omval. 
Kerstin Johansson- tidigare suppleant, ny ordinarie ledamot. 

Adjungerade med särskilda uppdrag:  
 Nisse Smitt- kappseglingsansvarig 
 Anders Näslund- matrikel och båtregister 
 Leif Sjögren- regelkommittén 
 Martin Kössler- materielansvarig 

Till revisor valdes:  Torulf Rutgersson- omval 

Till valberedning valdes: Johan Gelin- omval 
   Thomas Holmqvist- omval 

10. Fastställande av medlemsavgift 2019. 
Mötet beslöt att medlemsavgiften skall vara oförändrad 2018, dvs 250 Kr för 
båtägare och 150 Kr för övriga. 

11. Information om numrering av plast- respektive träbåtar. 
Styrelsen har under året beslutat att träbåtar numreras 1-100, plastbåtar 101-200 
och träbåtar 201-300. 

12. Västkustserien 2017. 
Lotte Waller redogjorde för resultat 2017 (Bilaga 5). Priset utdelades till 
vinnarna, Nisse Smitt och Christina Johansson i SWE 56. Förslag på lämpliga 
seglingar för Västkustserien 2018 presenterades, se bilaga 6. 

13. VM 2018 och andra evenemang. 
I år seglas AndungeVM i Mollösund, helgen 30/6- 1/7 i regi av MBF 
(Mollösunds Båtförening). För mer information- se länk på hemsidan. 



Veteranregattan seglas som vanligt i Långedrag på Nationaldagen. 
Norskt Andungemästerskap seglas i Horten 8-9 september. 

14. Jubileum 2018. 
I år är det 60 år sedan Svensk Andungeklubb bildades. Styrelsen verkar för att 
ordna en jubileumsfest för tidigare, nuvarande och nya andungeseglare. 
Lämplig tidpunkt diskuteras på mötet och siktet ställs mot senare delen av 
oktober eller början av november. 
Torulf Rutgersson har anmält intresse att delta i festkommittén men kan förstås 
inte arbeta ensam. Ytterligare krafter välkomnas. 

15. Almanackan inför 2019. 
Tidigare ansvarig för andungealmanackan har avsagt sig uppdraget. Almanackan 
är mycket uppskattad och styrelsen föreslår att föreningen fortsätter med 
utgivningen. Tryckning, och framförallt porto är kostsamt. 
Under mötet dryftas olika förslag för att åstadkomma en ny kalender och hålla 
nere kostnaderna: 

- Alla hjälps åt att leverera bilder 
- Någon tar på sig att sammanställa kalendern 
- Medlemmar boende i Göteborgsområdet får hämta sin kalender på 

angiven plats. På så sätt kan portokostnaden reduceras betydligt. 

16. Inkomna motioner. 
En motion har inkommit till styrelsen. Anders Näslund föreslår att SAK ansluter 
sig till Svenska Seglarförbundet- se bilaga 7. 
Anders redogör för sina synpunkter om en stärkt klass med ökad attraktionskraft 
på duktiga seglare och segelmakare, möjlighet att anordna DM och RM m.m. 
Sedan motionen skrevs har ytterligare information tillkommit. Det går att 
ansluta till SSF som förening eller som klassförbund. Motionsställaren anser att 
SAK skall gå med som klassförbund och önskar därför ändra motionens lydelse, 
vilket mötet beviljade. 
Livlig diskussion följde. 
Eftersom styrelsen inte spridit motionen till medlemmarna, inte heller formellt 
behandlat motionen och då vissa detaljer fortfarande är oklara beslöt mötet att 
ajournera frågan till nästa årsmöte. 

17. Övriga frågor. 
Inga övriga frågor anmäldes. 

18. Mötet avslutades. 

Bilagor: 



1. Närvarolista 
2. Verksamhetsberättelse 2017 
3. Årsredovisning 2017 
4. Revisionsberättelse 2017 
5. Resultat Västkustserien 2017 
6. Förslag Västkustserien 2018 
7. Motion till Svensk Andungeklubb angående medlemskap i Svenska 

Seglarförbundet. 

Vid protokollet 

Lotte Waller 
Sekreterare 

Justeras: 

Claes Holmén Anders Näslund Claes-Henrik Möse 
Ordförande  Justeringsman  Justeringsman  


