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Datum/Tid 2021-04-15 / kl. 19.00 
Plats 
 
 
Närvarande tillika 
röstlängd 

Klubbhuset, Gäddviken 
 
 

  Styrelsen 
Bo Willén         Ordförande                BW 
Thomas Borg                     vice ordförande                          TB 
Emma Stavefeldt               Sekreterare                                 ES 
Lars Wallman                    Kassör                                        LW 
Jan Jäberg                          Kappseglingsledare                    JJ 
Jacob Hagberg                   Hamnfogde                                JH   
Inga-Lill Bruno                  Holmfogde                                 ILB 
Gabriel Dahlbäck               Ledare juniorverksamheten       GD 
 
 
 
Medlemmar 
Axel Waltré                                                                 AW 
Björn Bruno                                                                 BB 
Erik Persson                                                                 EP 
Giulio Mola                                                                  GM 
Gun Nilsson                                                                 GN 
Gustav Björklund Larsen                                             GBL 
Johan Lange                                                                 JL 
Johanna Josefsson                                                        JJ 
Kristoffer Nissen                                                          KN 
Nils Fergell                                                                   NF 
Pontus Waltré                                                               PN 
Sofia Bromeé                                                                SB 
                                                                                     fortsättning nästa sida… 
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Ulf Waltré                                                                     UW 
Victor Chan                                                                  VC 
Lars Anders Johansson                                                 LAJ 
Mårten Nettelbladt                                                        MN 
Yvonne Fergell                                                             YN    

  
 
 

Numr. Rubrik Mötesnoteringar Ansvar 
 

    
1 Mötets Öppnande   
1.1 Mötets Öppnande Ordföranden öppnar mötet  

 
BW 

2 Val av mötesordförande och 
sekreterare samt 
justeringsmän tillika 
rösträknare 

Mötet väljer mötesordförande och sekreterare. 
Ordförande: Bo Willén 
Sekreterare: Emma Stavefeldt 
 
Mötet väljer som justeringsmän tillika rösträknare: 
Yvonne Fergell och Inga-Lill Bruno. 
 

 

3 Fråga om mötets 
stadgeenliga utlysande 
 

Mötet anses vara stadgeenligt utlyst.  

4 Uppläsning och justering av 
föregående protokoll 
 

Det på hemsidan publicerade protokollet från senaste 
medlemsmötet godkänns av mötet. 
 

BW 

5 Årsberättelser   
5.1 Styrelsens årsberättelser Styrelsens årsberättelse finns publicerad på hemsidan.  

 
 

6 Revisorernas årsberättelse Revisor Yvonne Fergell läser upp inledningen och 
sammanfattningen av revisionsberättelsen och rekommenderar 
mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.  
 

YF 

7 Kassarapport 
Fastställande av balans- och 
resultaträkning 

Kassör Lars Wallman föredrar sällskapets ekonomi. Resultatet 
för 2020: -13 900 kr. Årets förlust kan delvis förklaras med att 
elmätaren som sitter hos Svindersvik har slutat fungera och 
elskulden ackumulerats ett par år varpå kostnader om ca 40 tkr 
har betalats under året.   
 
Mötet godkänner balans- och resultaträkning. 
 

LW 

8 Styrelsens ansvarsfrihet 
 

Mötet tillstyrker revisorernas rekommendation och beviljar 
styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.  
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9 Förslag till budget, samt 
fastställande av 
omkostnadsersättningar för 
styrelseledamöter samt 
andra funktionärer 
 

Mötet beslutar att godkänna styrelsens förslag till budget för 
verksamhetsåret 2021, styrelsens förslag till avgiftshöjningar 
och omkostnadsersättningar för styrelseledamöter och andra 
funktionärer. 

 

10 Kappsegling 
Förslag till program för 2020 

Kappseglingskommitténs förslag till kappseglingsprogram och 
Sällskapets seglingar presenteras. I övrigt godkänner mötet det 
framlagda förslaget och årets kappseglingar genomförs alltså 
enligt nedan: 
Boo Fyr - 29 maj 
Gäddisregattan – 20-21 augusti om den blir av, osäkerheter 
råder i och med Covid-19.  
Paketseglingen -18 september  

 

11 Val av styrelse enligt 
stadgarna  

Lars Anders Johansson föredrar valberedningens förslag till 
styrelse och samtliga förslag antas. 
 
Valberedningens förslag till styrelse 
Ordinarie ledamöter 
Ordförande - Bo Willén – mandat till 2022 
Vice ordf  - Thomas Borg – omval 2 år 
Sekreterare – Pontus Waltré – nyval 2 år 
Kassör – Yvonne Fergell – fyllnadsval 1 år 
Suppleant – Johanna Josefsson – fyllnadsval 1 år 
 
Adjungerade ledamöter 
Hamnfogden – Victor Chan – nyval 2 år 
Tillsyn klubbholmen – Inga-Lill Bruno- mandat till 2022 
Klubbmästare - Gunnar Lindstrand – omval 2 år 
Ledare för juniorverks.h – Tove Söderlind – fyllnadsval 1 år 
Kappseglingsledare – Svante Söderlind – nyval 2 år 
 

 

12 Val av övriga funktionärer Lars Anders Johansson föredrar valberedningens förslag till 
övriga funktionärsposter och samtliga förslag antas. På förslag 
av styrelsen tillsattes en ny funktionärspost: Biträdande 
tillsyningsman för klubbholmen.  
 
Valberedningens förslag till övriga funktionärsposter 
Vice hamnfogde – Robin Böckman – fyllnadsval 1 år 
Slipförman - Patric Stenberg - omval 1 år 
Bitr. slipförman - Gunnar Lindstrand - omval 1 år 
Bitr. slipförman - Svante Söderlind- omval 1 år 
Tillsyningsman för hamnen - Sten Bruno - omval 1 år 
Bitr. tillsyningsman klubbholmen – Sten Bruno - omval 1 år 
Båtvårdsman – Björn Bruno - nyval 1 år 
Revisor – Mikael Salomonsson - nyval 1 år 
Revisor – Gustav Björklund-Larsen - nyval 1 år 
Revisorssuppleant - Inger Callemo - omval 1 år 
Repr i Sthlm Seglarförbund – Svante Söderlind – nyval 2 år 
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Webbredaktör - Bosse Willén - omval 1 år 
Representant i NFBK – Bosse Willén – mandat till 2022 
Redaktör Gäddviket - Ulrika By - omval 1 år 
Vaktchef – Thomas Borg - nyval 2 år 
Arkivarie - Dorette Leygraf - mandat till 2022 
 
I valberedningen för verksamhetsåret 2020 verkade Lars 
Anders Johansson (sammankallande), Leo Regazzoni och Ulf 
Waltré. Valberedningen sitter kvar till 2022. 

13 Eventuella bordlagda frågor 
eller av styrelsen väckt fråga 

  

13.1 Förslag till stadgeändringar Enligt i Gäddviket publicerat förslag kompletteras 
ändamålsparagrafen med ett nytt moment: 
  

1. Ändamålsparagrafen utökas för att förtydliga SSGs 
status som ideell klubb samt ges en språklig 
förändring i enlighet med våra ursprungliga stadgar 
(andra gången): 

 
§1. Ändamål 
• Sällskapet är en sammanslutning mellan personer 
intresserade för segling. 
• Dess närmaste uppgifter äro att höja och bevara hågen för 
livet på sjön, samt verka för utbildande av ett gott sjömanskap 
bland sina medlemmar, främst genom anordnande av såväl 
kappsegling som eskadersegling och ungdomsverksamhet. 
• Det skall verka för att bevara och vårda äldre seglande 
fritidsyachter. 
• Det skall driva en klubbhamn med vinter- och sommarplatser 
för i sällskapet inregistrerade yachter, klubbhus samt en 
klubbholme. 
 
Förslaget godkändes enhälligt för andra gången av mötet. 
 
Enligt i Gäddviket publicerat förslag föreslås även nedan 
ändringar: 

2. För att hedra våra anor föreslås även att Flaggparagrafen 
får tillbaka sin lydelse från 1963 (första gången): 

§15.Flaggreglemente 
Mom. 1. Endast i Segel Sällskapet Gäddviken inregistrerade 
segelyachter får föra dess standert och flagga. 

3. §12 ändras för att suppleanten även ska kunna företräda de 
ledamöter som är adjungerade till styrelsen (första gången): 
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§12.Styrelseledamöternas åligganden  
Mom.9 Styrelsesuppleanten åligger 
• att vid förfall för  annan styrelseledamot inträda i dennes 
ställe, 
• att i egen befattning delta i styrelsens sammanträden, 
• att i övrigt avlasta övriga styrelseledamöter i deras 
åligganden, när styrelsen så finner erforderligt. 
 
Förslaget godkändes enhälligt för första gången av mötet. För 
att ändringarna ska gå igenom krävs omröstning på två efter 
varandra följande möten. Då medlemsmötet äger rum direkt 
efter årsmötet senareläggs andra omröstningen till höstens 
medlemsmöte. 
 

14 Rapporter och Skrivelser   
15 Utdelning av eventuella 

förtjänsttecken eller andra 
hedesbetygelser 

Stene Bruno erhåller ett presentkort på 500 kr som tack för väl 
utfört arbete.  
 
Emma Stavefeldt, Janne Jäberg och Jacob Hagberg tackas av 
från sitt arbete i styrelsen med varsin flaska whiskey.  
 
Lars Wallman blir hedersmedlem för lång och trogen tjänst i 
styrelsen.  
 

 

16 Överlämning till den nya 
styrelsen 

Nyvalda styrelseledamöter träder in i styrelsen och avgående 
styrelseledamöter träder ur. Mötet hälsar de nya ledamöterna 
välkomna och tackar de avgående.   

 

 

17 Mötet Avslutas Bo Willén avslutar mötet. 
 

 

 
Justering 
 
Dat.     Dat. 
 
 
 
Inga-Lill Bruno   Yvonne Fergell   
Justeringsman    Justeringsman 
 
Dat.      Dat. 
 
 
 
Bosse Willén    Emma Stavefeldt 
Ordförande    Sekreterare 


