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Protokoll  
fört vid SS SVEARNAS ÅRSMÖTE 2021-04-15 

för verksamhetsåret 2020 

 

Plats: Teams  

 

 

 

Parentation hölls för Arne Bergqvist, Jeanette Rydell och Marek Goczkowski 

 

 

1. Mötet öppnas, godkännande av kallelse  

Ordförande hälsade alla välkomna.  

Kallelsen hade gått ut i rätt tid och godkändes. 

 

2. Val av ordförande för mötet 

Mötet valde sittande ordförande Josephine Härdin. 

 

3. Val av två justeringsmän 

Mötet valde Bo Bratt och Per Barius att justera protokollet. 

 

4. Val av två rösträknare 

Mötet valde Bo Bratt och Per Barius till rösträknare. 

 

5. Föregående mötesprotokoll uppläses 

Protokollet som är publicerat på Svearnas hemsida godkändes och lades därefter till 

handlingarna. 

 

6. Fördragning av styrelsens och verksamhetsgrenarnas årsrapporter för avslutat 

verksamhetsår 

Varvet 

Per-Eric Billberg kan berätta att allt gått bra på varvet under föregående säsong. Man 

fick hyra in en kran för att få upp några djupgående båtar under hösten. Gällande 

rampen har det inte skett någonting sedan sist. Det har inte hänt någonting gällande 

arrendet heller men vi har en fortsatt dialog med kommunen.  

Listor för upptagning av båtar finns redan. I år kommer man att köra tisdag, lördag och 

söndag under maj månad.  

Anders Sundström har information om bottensaneringarna som väldigt många båtar 

kommer behöva göras. Det mesta går att få bort med färgborttagningsmedel. 

Riktlinjerna just nu är att man ska ha sanerat senast 2025. I år kommer vi att sjösätta 

samtliga båtar oavsett bottensituation. Det framkommer på mötet att många 

medlemmar har upplevt listan som lite rörig och otillräcklig. Det framkommer också 

att en del medlemmar önskar få intyg för sin båt. Detta går att beställa från Happy 

Boats mot en kostnad. Anders berättar också att det kommer drivas väldigt mycket 

miljöfrågor på varvet framöver som ett resultat av miljökontorets regler. Klubben 

kommer behöva sätta ihop en arbetsgrupp till varvet på ungefär fyra personer för att 

klara av att genomföra arbetet. 
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Segling 

Anders Sundström fortsätter berätta om segling där tre personer i klubben fick 

idrottsmedalj under förra året.  

Flera seglingar i landet blev inställda på grund av covid-19 förra året. I Svearna hade 

vi tur, både Sundbyholmsregattan och onsdagsseglingar genomfördes. Även Axel 

Janssons minne seglades på sensommaren, dock utan tillhörande sillsexa.  

I dagsläget vet man inte i vilken utsträckning man kommer kunna arrangera tävlingar i 

år men det finns ett preliminärt datum för Sundbyholms regattan 19/6. Man hoppas 

också att kunna genomföra onsdagsseglingar även i sommar. Anders tar tillfälle i akt 

att tacka alla som bidragit till att genomföra förra årets evenemang.  

 

Bubben 

Per-Eric Billberg tar åter ordet och informerar om Bubben. Man kommer genomföra 

vårstädningen 15/5 och man får anmäla sig till Tommy Rundin i vanlig ordning. Han 

kan också berätta att Tommy vart i kontakt med avloppscenter och bett om att få rören 

klara till vecka 20 senast. 

Det framkommer önskemål från medlemmar om att det ska finnas mer utförliga listor 

på Bubben om vilka arbeten som behöver utföras även utanför officiella städdagar. 

Det skulle underlätta för nya medlemmar att utföra arbetsplikt och veta vilka 

arbetsområden som finns.  

 

Mälby 

Enligt Ulf Lindner var det bra fart i Mälby under föregående säsong. Det har 

tillkommit ungdomar som börjar kappsegla och man har nu två grupper i veckan. En 

för nybörjare och en för kappseglare. Man planerar för att genomföra två läget i år och 

blakenregattan den 18/9. Det finns mycket att göra i Mälby om man vill utföra sin 

arbetsplikt.  

 

Kassör 

Kenny Sjöberg informerar om ekonomin. Föregående år gör tyvärr ett rätt stort 

negativt resultat. Vi har god likviditet och kommer att klara året men framåt kommer 

vi behöva se över våra utgifter och inkomster. Just nu äter vi upp vårt kapital. Han 

berättar att styrelsen kommer att ha ett fokusmöte för att analysera läget och 

återkommer med åtgärdsplan till höstmötet. Som ett första steg ska Kenny se över 

försäkringarna redan nu. Kenny kommer att sitta kvar i styrelsen och betala räkningar 

men en bokföringsfirma har fått i uppdrag att sköta ekonomin just nu och framöver då 

ingen i klubben vill åta sig det uppdraget. 

 

7. Föredragning av revisorernas berättelse efter avslutad revision 

Revisionsberättelsen presenteras av Lars Bergqvist under mötet och revisorerna 

tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.  

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar 

Mötet beslutar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.  

 

9. Fråga om förfarande av vinst- eller förlustmedel i det avslutade årets resultat 

Det beslutades att resultatet överförs i ny räkning enligt styrelsens förslag. 
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10.  Fastsällande av arvoden för ordförande och ledamöter i styrelsen, samt 

arvoderade funktionärer i sällskapet 

Styrelsen föreslår oförändrade arvoden. Mötet beslutar enligt styrelsens förslag. 

 

11.  Val av ordförande på ett år 

Mötet valde Josephine Härdin till ordförande på ett år. 

 

12. Val av två styrelseledamöter på två år samt fyllnadsval av två suppleanter på ett 

år. 

Mötet beslutade följande:  

Tommy Rundin, omval styrelseledmot 2 år 

Jenny Rundin Soulas, omval styrelsledamot 2 år 

Susanne Jonsson, omval suppleant 1 år 

Karl Hammarqvist, nyval suppleant 1 år 

 

13.  Val av två revisorer och en suppleant på ett år 

Mötet valde Lars Bergkvist och Magnus Ågren till revisorer på omval och Daniel 

Serrander som suppleant på omval. 

 
14.  Val enligt av styrelsen framlagd funktionärslista 

Valberedningens förslag bifölls. Lista bifogas. 

Per Cleverdal berättar att han inte förnyat sin licens och vill att mötet stryker honom 

som domare. Bifalles. 

Lars-Göran Birgersson berättar att han har förnyat sin mätningslicens och kommer att 

fortsätta.  

 
15. Skrivelser och rapporter 

Lars-Göran Birgersson har en rapport från vägföreningen. Han berättar att bron till 

slipen är överbelastad. Vi måste dra vårt strå till stacken och tänka på det, speciellt när 

vi tar ner kranbilen. Per-Eric Billberg försäkrar mötet om att man vid användning av 

kranbilen gjort det i samråd med vägföreningen och att vikter till kranen körs dit 

separat för att hålla viktgränsen på bron. Problemet med bron diskuteras också med 

kultur och fritid.  

 

16. Årsmötesfrågor.  

Inga frågor.  

 

17.  I rätt tid inkomna motioner 

Vi har två inkomna motioner: 

Motion 1:  

Medlemmar föreslår en höjning av avgift vid utebliven arbetsplikt. Bo Bratt som är en 

av många som föreslår motionen är med på mötet och berättar. Både Bubben och 

varvet har tyvärr en låg uppslutning på medlemmar när det kommer till att utföra 

arbete. När medlemmar inte hjälps åt och arbetar och utför underhåll måste allt fler 

tjänster köpas in och då får vi högre kostnader som måste täckas upp för, förslagsvis 

med delvis med den summa detta skulle generera. Förhoppningsvis kommer den 

ökade höjningen motivera medlemmar till att arbeta. 

Styrelsen har diskuterat motionen och speciellt på grund av den ekonomiska aspekten 

vill styrelsen bifalla motionen med omedelbar verkan. 

Frågan uppkommer på mötet om man har för avsikt att också höja åldern för 

pensionärer och på så sätt säkerställa att fler har arbetsplikt. Motionen behandlar dock 

inte ålder, utan enbart avgiften.  

Mötet godkänner motionen. 
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Motion 2:  

Karl Hammarqvist ges ordet. Han önskar få ekonomiskt bidrag till sitt kappseglade 

barn då TSS arbetar på det sättet och han vill se att alla på Mälby ges samma 

förutsättningar. 

Josephine Härdin berättar för mötet att styrelsen så sent som föregående år beslutade 

att bifalla Karl Hammarqvist bidrag till anmälningsavgiften. Med tanke på att man 

nyligen tagit det beslutet och med dagens ekonomiska aspekt i åtanken föreslår 

styrelsen avslag på motionen.  

Fler medlemmar kommer med förslag om att Mälby kan söka bidrag från stiftelser. 

Det framkommer också information om att Svearna de senaste åren haft mycket högre 

kostnader på Mälby gentemot TSS och att det är svårt att rösta fram ett beslut utan att 

det finns en budget. Medlemmar påminner också mötet om att Mälby årligen får en 

ansenlig summa pengar av Svearna till sin verksamhet. 

Lars Bergqvist tar på sig att kontakta Rekarna sparbanken för att se om de är villiga att 

sponsra kappseglingen i Mälby. Går det inte att genomföra tar han själv på sig att 

genom sitt företag sponsra med 3000:- detta år.  

Flera medlemmar ser verksamheten i Mälby som viktig för klubben för att föra 

seglingen framåt och många tror sig utan budget veta att det kommer handla om små 

summor. 

Mötet godkänner motionen.  

 

18.  Nya medlemmar 

Susanne Jonsson 

Erik Ljungars 

Leonard Schneider 

Tuula Schneider 

Elin Schneider 

Peter Gärd 

Maja Hammarqvist 

Mattias Lagerbo 

Marie Lindell 

Peter Lindell 

Pär Nyqvist 

Filip Sjöblom 

Pontus Sjöblom 

 

19.  Avslutning 

Josephine tackar valberedningen för sitt jobb med att ta fram funktionärer och styrelse. 

Vi ger ett stort tack till Ulf Lindner för sin tid i styrelsen. Vi hälsar Karl Hammarqvist 

välkommen till styrelsen. 
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Vid Protokollet 

 

 

 

 

Jenny Rundin Soulas    

Sekreterare    

 

 

Justeras: 

 

 

 

 

 

Bo Bratt   Per Barius 


