
 

Protokoll fört vid SRCC årsmöte 10 mars 2018 

Båtmässan – Allt för sjön, Stockholmsmässan, kl. 13.30 
 

Närvarande:    

41 medlemmar var representerade på årsmötet. 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.  

 

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

Till mötesordförande valdes Veronika Ericsson. Till Mötessekreterare valdes Anneli 

Andersson. 

 

3. Val av justeringspersoner 

Till justeringspersoner valdes Magnus Larsson och Junette Linder. 

 

4. Fastställande av röstlängd 

Det var 41 medlemmar representerade. 

   

5. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst 

Då kallelse till årsmötet funnits med i Medlemstidningen i december 2017 och att kallelse 

till alla medlemmar utgått via mail i god tid före mötet beslutas mötet vara stadgeenligt 

utlyst. 

 

6. Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning 

Verksamhetsberättelsen för 2017 föredrogs och godkändes. Balans- och resultaträkning 

redovisades. Årets resultat är +105 109 kr. 

 

7. Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen föredrogs av Lars Rüdén. 

  

8. Fastställande av balans- och resultaträkning 

Balans- och resultaträkning upplästes och godkändes.  

 

 



9. Ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. 

 

10. Ersättning till styrelsemedlemmar och revisorer 

Styrelsen föreslår att inget arvode utgår för styrelseuppdrag, valberedning och revisorer 

och att även dessa medlemmar betalar årsavgift. Den enda form av ersättning för 

styrelsearbete är en årlig julmiddag. Årsmötet beslutar enligt förslaget. 

 

11. Verksamhetsplan, budget och avgifter för 2018 

Ordförande Lars Rüdén redogjorde för Verksamhetsplanen för 2018. Följande är 

planerat: 

 

- Årsmöte 10 mars med middagsevent 

- Öppning Jolpen 

- Midsommarfest på Jolpen 

- Classichelg 

- Ostkusteskader v30, Oxelösund – Gryt - Västervik 

- Kräftskiva 

- Ungdomshelg på Jolpen 

- Stängning Jolpen 

- Luciafirande på Jolpen i december 

- Möjlighet till rabatterade priser på olika nautiska kurser, samt privat manöverutbildning 

på egen båt 

- Möjlighet för klubbens medlemmar att gå en manöverkurs 

- Möjlighet till deltagande på båtmässor i t.ex. Düsseldorf och Mets 

- Träakademi 

 

Budgeten för 2018 föredrogs och godkändes. 

 

Medlemsavgiften för 2018 beslutades till samma belopp som 2017. 

Medlemskap SRCC    700 kr 

Passiv medlem    400 kr 

Jolpens vänner 1 300 kr 

 

Hamnavgiften på Jolpen är gratis för medlemmar i Jolpens vänner, 200 kr/dygn för 

medlemmar och 350 kr/dygn för de som inte är medlemmar. 

 

Nytt för 2018 är att Ungdomssektionen för klubbens yngre medlemmar har en egen post 

på 5 000 kr i budgeten. 

 

 



 

12. Val av ordinarie styrelseledamöter 

Börje Hansson presenterade valberedningens förslag: 

Roger Alm, Micke Friberg och Magnus Larsson har mandat till 2019. 

 

Omval ordinarie ledamöter: Anneli Andersson och Veronika Ericsson 

Nyval av ordinarie ledamot: Per Norgren 

 

Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

 

13. Val av suppleanter 

Valberedningen föreslog omval av Junette Linder och Lars Wenning. 

 

Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

 

14. Val av ordförande 

Valberedningen föreslog omval av Lars Rüdén. 

 

Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

 

15. Val av revisorer 

Valberedningen föreslog Lenas Smedstad som revisor och Susanne Edin som 

revisorssuppleant. 

 

Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

 

16. Val av valberedning 

Årsmötet beslutade välja Lena Engelmark och Johan Moss till valberedning. 

 

17. Beslut om eventuella kommittéer 

Inga beslut om tillsättande av kommittéer. 

 

18. Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden som hänskjutits av styrelsen eller som inkommit skriftligt från någon 

medlem. 

 

19. Avslutning 

Mötesordförande Veronika Ericsson tackade alla för visat intresse, påminde om 

middagen på kvällen och avslutade mötet. 

 

 



 

 

Vid protokollet    

 

 

 

Anneli Andersson   Veronika Ericsson 
Mötessekreterare   Mötesordförande 
 
 
 
 
 
Junette Linder   Magnus Larsson 
Justerare    Justerare 
 


