
Protokoll fört vid Svensk Andungeklubbs styrelsemöte 220426 hos Lars 

Westerlind. 

 

Närvarande: Lars Westerlind ordf, Kerstin Johansson, Nisse Smith, Claes-Henrik 

Möse, Lotte Waller samt digitalt Leif Sjögren och Mats Blomberg. 

Frånvarande: Martin Kössler 

1. Ordföranden Lars Westerlind hälsar välkomna och öppnar mötet. Protokoll från 

årsmötet 220406 och konstituerande  styrelsemöte samma datum rekapituleras.  

 

2. Ekonomi 

Den nytillträdde kassören Claes-Henrik Möse redogör för klubbens 

mellanhavanden med banken (Nordea). Enligt stadgarna är kassör och 

ordförande var för sig firmatecknare. Vid mötet ordnas med erforderliga 

handlingar. Kassören önskar också få förordnande som kontaktperson gentemot 

skattemyndigheten. Föreningen är f.n. befriad från deklarationsplikt, men då 

denna befrielse upphör 2022 blir det enkelt för kassören att deklarera digitalt om 

förordnande finns. Styrelsen beslutar ATT förordna Claes-Henrik Möse till 

ombud gentemot Skattemyndigheten. 

Kassören redovisar sin syn på föreningens finanser: 

Fullt lager i Andungeshoppen värt ca 60-80.000 Kr. Nuvarande lager värt 

47.000. Vi bör avsätta buffert för att kunna hålla fullt sortiment. 

Kalendern hittills kostat 14-15.000 kr. 

Intäkter medlemsavgifter ca 30.000 

 

3. Varulager. Martin Kössler har rapporterat: 

¤ Beställningar är lagda. Leverans väntas i början av juni. 

¤ I samråd med kassören har Martin postat en Andungeritning gratis till vår 

Andungevän i USA. 

¤Övriga beställningar levereras samma vecka som de beställs. 

4.Register- och medlemsrapport. Claes-Henrik rapporterar: 

Nya medlemmar: 

SWE 81 Björn Karlsson 

SWE 43 Patrik Stenberg 

SWE 97 Bo Knape 

SWE54 Niklas Thormark 

Föreningen når åter nytt all time high med 131 medlemmar! 

5. Andungebladet. Tidningens redaktör planerar ett mindre nummer under våren, ett 

större efter VM. De kommande numren kommer att rapportera om nya båtar och nya 

ägare, kommande kappseglingar, nytt från Andungeshoppen, lite om förändringar av 



regelkommitténs tillsättning och roll i och med nya stadgarna, köp och försäljning av 

SWE17 Mimmi , förhoppningsvis rapport från USA. 

 

6.VM 2022. Inbjudan VM hos SS Fram har kommit, v.g. se denna. Länk finns på vår 

hemsida. 3 båtar hittills anmälda.  

Anmälningsavgift 1050 Kr betalas till SS Fram. Den innefattar hamnavgift fredag-

måndag. 

Sjösättningskran finns strax norr om Framnäs och ägaren är kontaktad. Avgift inte 

klar. Kranlyft bekostas av var och en. För info hänvisas till Nisse Smitt. 

På fredagen ordnar vi själva traditionell korvgrillning. 

SS Fram ordnar After Sail samt pubafton med dans lördag kväll. 

Påminnelse till våra norska vänner. Lars kontaktar Sissel och Lasse. 

Förhoppningsvis får vi norskt deltagande på VM i år. 

Styrelsen har också en diskussion om Landskampspriset, som återinstiftades vid 

NM 2021. Styrelsens uppfattning är att landskampen även fortsättningsvis skall 

avgöras i Norge. Samråd med NAK kommer att ske. 

 

7. Nästa möte. Inget nytt mötesdatum bestäms. 

 

8. Övrigt. 

¤ Martin Kössler har väckt idén om nyutgivning av jubileumsskriften från SAK:s 

20-årsjubileum. Claes-Henrik har varit i kontakt med Andungeseglaren och 

tryckeriidkaren Pia Ottosson i frågan. Mötet dryftar: nytryck? Digital utgåva? Ny 

skrift eller tillägg till den gamla? Diskussionen utmynnar i att Claes-Henrik och 

Mats ser om skriften går att scanna med hyfsad kvalitet. Lyckas det, kommer 

den att läggas ut digitalt. Det skissas också på ny skrift/ tillägg att färdigställas till 

55-årsjubileet 2023. En redaktionskommitté behöver formeras. 

¤ Redaktören Kerstin har fått text om Börsholmen av Lasse Naumann. Den var 

tänkt att publiceras i Andungebladet, men Kerstin föreslår att den i ställes läggs 

upp på hemsidan. Detta bifalles. 

¤Efter stadgeändringen väljs inte regelkommittén av årsmötet, utan utses av 

styrelsen. 

Styrelsen beslutar ATT utse Leif Sjögren och Mats Blomberg till regelkommitté. 

¤ Regelkommitténs Leif Sjögren ser ett behov att göra mätningskontroller så att 

gällande regler efterlevs. 

Styrelsen beslutar ATT förordna Leif Sjögren till besiktningsman. Att regler 

efterlevs är var och ens ansvar. Stickprovskontroller kommer att genomföras. 

 



 

9. Mötet avslutas 

 

Tack till Lars och Birgitta för värdskap  

 

 

 

Lars Westerlind, ordförande   Lotte Waller, sekreterare 

 

 

 

 

 

 


