
 

 

 

Årsmötesprotokoll 2023 i Askrike segelsällskap 
Måndag 7 mars 2023 kl. 19.00 i klubbhuset i Askrikehamnen 

 

 
1. Mötets öppnande.  

Kristina Lindstedt öppnar mötet. 

 

2. Val av mötesordförande och sekreterare. 
Kristina Lindstedt vald till Mötesordförande och Conrad Grut till sekreterare. 

 

3. Fråga om kallelse till mötet skett enligt stadgarna. 
Mötet anses ha kallats till i rätt tid. 

 

4. Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes enhälligt. 

 

5. Val av två justeringsmän, som tillsammans med ordförande ska justera 

mötesprotokollet samt vid behov även vara rösträknare. 
  Peter Björling och Gert Svensson valdes till justeringsmän 

 

6. Protokoll från föregående årsmöte. 
  Årsmötesprotokoll från 2022 Läggs till handlingarna. 

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för 

det senaste räkenskapsåret. 
 

Kristina Lindstedt gick igenom verksamhetsberättelsen som sedan tidigare varit utsänd i 

samband med kallelsen. Verksamhetsberättelsen beskriver vilken verksamhet som klubben 

har bedrivit under 2022. 

 

Styrelsen ser över möjlighet till inloggningen respektive notifiering ifall ändringar skett på 

hemsidan. 

 

Ekonomi  

Klubben har en god likviditet 

 

Moms utgår för hamnverksamhet under 2022 vilket medfört ett väsentligt utökad arbete för 

skattmästaren. Momsen har dock pga de investeringar klubben genomfört inte inneburit en 

utökad kostnad då klubben samtidigt fått tillbaks moms. 

 

Fler och fler medlemmar har övergått till e-faktura dock hittills endast 43st vilket 

väsentligt borde utökas. 

Elförbrukningen har minskat med 23% dock har kostnaden ökad om än marginellt. 

 



 

 

Resultat- och Balansräkningen genomgicks av kassör. 

 

 

8. Revisionsberättelse för det senaste räkenskapsåret. 
  Årsredovisning och förvaltning har granskats av Jan Hagelin (revisor) 

Revisionsberättelsen anger att god redovisningssed har tillämpats samt att skäl finns att 

tillstyrka styrelsen ansvarsfrihet samt att resultat balanseras i ny räkning. Fastställs av 

mötet. 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
  Mötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen 2022. 

 

10. Fastställande av avgifter. 
Styrelsen föreslår att samtliga avgifter skall vara oförändrade under 2023 men att ge 

styrelsen mandat att höja avgifterna för 2024 med 5-10% vilket beslutas av årsmötet. 

Diskussion förekom om att utöka mandatet till åtminstone 15-20% ökning baserat på den 

kostnad som moms medför. Styrelsen uttryckte att i sådant fall kan ett extra årsmöte 

utlysas. 

 

11. Fastställande av budget för det kommande räkenskapsåret. 
Kassören redovisade förslag till budget 2023 som mötet fastställer. 

 

12. Val av styrelse. 

  Valberedningens förslag till styrelse  

Förslag till ny styrelse blir då enligt nedan: 

 

  Ordf. Kristina Lindstedt   omval 2år 

  Sekreterare Conrad Grut   1år kvar 

  Kassör Björn Hildestrand   omval 2år  

  Varvschef Erik Frykfelt   1år kvar  

  Intendent Björn Hedin, Anders Tottie 1år kvar 

  Kommunikation Carl Johan Bergström omval 2år 

  Hamnkapten Anders Almén   omval 2år   

  Klubbmästare Niklas Sundberg  omval 2år 

  Erik Frykfeldt     1år kvar 

   

  Årsmötet väljer den nya styrelsen enhälligt. 

   

 

13. Val av revisorer. 
  Val av revisor Jan Hagelin omval 2år, revisorssuppleant Björn Stenberg kvar 1år. 

 

14. Val av valberedning. 
  Årsmötet omväljer Peter Björling som sammankallande i valberedningen.  

   

  Valberedningen inför 2023 består därmed av följande sammansättning: 

  

  Peter Björling, omval 2år (sammankallande) 

  Mikael Soudah  kvar 1år 

  Mikael Willdal kvar 1 år 

 



 

 

15. Stadgeändring-möjliggöra årlig avgift, korrigering av inaktuella skrivningar enligt utlagda 

stadgar med ändringar samt med nu införda revideringar, exakt formulering granskas av 

justeringsmännen. Detta godkändes av mötet (1:a gången). Formuleringen behöver 

tillställas justeringsmännen! 

Bojavgift tas bort (2:a gången det tas upp, varför ändringen godkännes) 

 

 

16. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller av medlem och 

skriftligen inlämnats till styrelsen senast den 15 januari. 
 

Motion avser att proffslag sköter hela upptagningen, gäller i första hand mobilkranslagen. 

Styrelsens svar på motionen är att:  

 

Under verksamhetsåret 2022 har styrelsen kontinuerligt diskuterat förändringar av arbetet 

med sjösättningar och upptagningar. Detta arbete kommer att intensifieras i syfte att fatta 

beslut och göra eventuella förändringar innan årets sjösättning.  

Styrelsen anser inte att någon särskild arbetsgrupp krävs för detta arbete. I styrelsen arbetar 

vi vanligen så att några utses att ta fram ett förslag som sedan diskuteras och beslutas om i 

styrelsen. 

Beslut 

Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att genomföra detta arbete så att eventuella nya rutiner 

kan träda i kraft vid vårens sjösättningar. 

Motionen anses därmed besvarad. 

 

Behandling med anledning av klubbens 75-årsjubileum och förslag. Styrelsen skickar ut 

intresseanmälan 

 

17. Övriga frågor. 
 

Förslag om hedersmedlemmar som skall föreslås av styrelsen för årsmötet 

Tomas Grut och Gert Svensson samt de som tidigare varit ordförande som tas fram ur 

tidigare protokoll väljs till hedersmedlemmar). 

Bokning av bastun, sker via mail till hamnkapten (undantagsvis telefon). 

Årsmötet tackar Anders Almén som skänkt bastun med tillhörande inredning till klubben. 

 

Uppmärksamma medlemmar inför säsongen att vara vaksamma mot inbrott och bus. 

 

Fråga om tillåtelse att använda avvikande båtvagn tas mellan medlem och varvschef. 

 

18. Mötets avslutande. 
 

Vid Protokollet, Conrad Grut  

 

 

 

 

Kristina Lindstedt, Mötesordförande 

 

 

 

 

 



 

 

Peter Björling, Justeringsman  Gert Svensson, Justeringsman 


