
Protokoll fört vid Svensk Andungeklubbs styrelsemöte 220210 hos Claes H. 

 

Närvarande: Lars Westerlind ordf, Kerstin Johansson, Mats Blomberg, Claes 

Holmén, Lotte Waller 

Adjungerade: Leif Sjögren (via Zoom), Nisse Smitt, Claes-Henrik Möse. 

Frånvarande adjungerade: Martin Kössler 

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

föregående styrelsemöte 211012 rekapituleras. 

 

2. Ekonomi 

Kassören Claes H. levererar årsredovisning för verksamhetsåret 2021. 

Klubbens ekonomi är fortsatt god. Resultat för 2021 25.000Kr. Just nu har 

klubben ca 75.000Kr i likvida medel. 

3.  Varulager. Nedskrivning av varulagrets värde har diskuterats, men eftersom     

försäljningen under 2021 varit god beslutar styrelsen att avstå från denna åtgärd. 

4.Registerrapport. Claes-Henrik (CH) rapporterar: 

Inga nytillkomna båtar eller båtar som försvunnit. Numera finns även noteringar 

om båtarnas skick i registret. Leif, Kerstin och CH hjälps åt att samla in dessa 

uppgifter. Alla medlemmar som träffar på Andungar uppmanas rapportera status 

till registerhållaren! 

Föreningen har just nu 111 betalande medlemmar (jfrt 127st 2021), varav 83 

båtägare. CH kommer att skicka ut påminnelse till de som ännu inte betalt i 

mitten av februari. 

Nya medlemmar: 

SWE 116 Ellen Nilsson-Ekberg (övertag från Nils Ekberg) 

SWE 17 Lennart Sundblad (köp via SAK) 

Lilla Kålviks varv 

Thomas Nordqvist 

Hans Caspersson 

Alexander Isaksson 

5. Hedrande av bortgångna medlemmar. Styrelsen för en policydiskussion. Den    

utmynnar att bortgångna medlemmar kan hedras med minnesord i Andungebladet. 

 

6.  Andungebladet. Kerstin har kvar inkommet material, men önskar påfyllnad. Olika 

uppslag dryftas. 

 



7. VM 2022. Nisse ligger i startgroparna med förberedelser inför VM på Framnäs 

17-19/6. Våra seglingar sammanfaller med SS Frams jubileumsfirande. Banorna 

läggs på Björköfjärden. Närmast kommer Nisse att undersöka möjligheter till och 

kostnad för sjösättning/kranlyft. 

 

8. Eskadersegling 2022. Leif har tagit fram ett förslag om eskader på Vänern 21-

23/6, dvs mellan VM och Midsommar. Inbjudan kommer att gå ut i 

Andungebladet, på hemsidan och via mailutskick. Intresseanmälan kan ske 

redan nu, dock senast 30/4. 

 

 

9. Nästa möte. Årsmöte 6 april kl 18.30. Lokal är bokad sedan länge, Önnereds 

båtlags klubbstuga. Kallelse skickas ut snarast. Eventuella motioner skall vara 

inkomna senast 6/3. 

 

10. Övrigt. Kerstin påpekar att valberedningen behöver uppmärksammas på  17§ 

pkt2 i nya stadgarna, dvs ökningen av antalet styrelseledamöter. 

 

 

11. Mötet avslutas 

 

Tack till Claes för värdskap och god förplägnad! 

 

Vid protokollet 

 

Lotte Waller, sekreterare 

 

 

 

 

 

 


