
 

 
PROTOKOLL ÅRSMÖTE I DJURSHOLMS SEGELKLUBB   
 
Onsdagen den 21 mars 2018 
 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Björn Holm öppnar mötet och önskar alla välkomna 

 

2. Upprättande av röstlängd (Närvarolista) 

Carl Hjertberg drog röstlängden och CE Eriksson önskade att det skulle göras en kontroll av 

röstlängden. Carl läste upp de som inte fanns med på listan och CE Eriksson noterade dessa. CE 

hävdar att dessa inte är medlemmar eftersom styrelsen inte har något beslut att ta in dessa.  Det 

skedde en omröstning om detta var fel – men stämman beslutade att det var ok 

 

 
 

3. Mötets utlysning i behörig ordning (Kallelse skall ha utgått senast tre veckor före mötet) 

Skedde en omröstning om det var korrekt och stämman beslutade att det var så.  

 

4. Fastställande av dagordning 

Den godkändes 

 
 

5. Val av mötets ordförande och sekreterare 

Leif Johansson och Nils Leijonhufvud 

 

6. Val av justeringsmän samt vid behov rösträknare 

Justeringsmän: Ingvar Ljungqvist och Alf Holmgren 

Rösträknare: Erik Fröberg 

 

7. Seglingsledarens rapport  

Vindsurfingsaktiviteter för unga och gamla, nybörjarkurser har hållits och klubbens Johanna 
Hjertberg, som har varit en eldsjäl och ställt upp i ur och skur. 
Meriter att notera: Adam Holms VM guld och Carl Hjertbergs 5:e plats i SM. 
2018 års aktiviteter blir läger på Öland och på Gardagsjön samt VM i USA till hösten, se även 
förvaltningsberättelsen.  
 

8. Hamnkaptenens rapport 

• Inga större skador på bryggorna har inträffat under säsongen 

• En lyktstolpe har brutits ned, oklart hur det kunde ske. 

• Underhållet av bryggorna är eftersatt; Ruttet trävirke gör att bommarna ibland lossar 

• Eksuddsbryggans rörelser blir stora när det blåser och förstör gångborden mellan pontonerna. 

• En del problem med vattenledningarna, sönderskavda av isen och frostsprängningar i kranar 
under köldperioder i maj. 



 

• Översyn av infästningar av bommar bör göras av respektive platsinnehavare i förbyggande 
syfte. 

 

9. Registratorns rapport (Plats- och medlemsantal under den gångna säsongen.) 

Carl Hjertberg – berättade det fanns ca 155 medlemmar under 2017.  Just nu finns det 4 båtplatser 
lediga och de fördelas efter köordning.  
 

10. Förvaltningsberättelse för år 2017 

Axel gick igenom förvaltningsberättelsen 

Fråga från CE – hur hanterar vi om det finns fler vakter än dagar, då får en antal vakter gå sina 
pass nästkommande år. Det nämndes att detta ses över. CE frågade också om alla hade betalat 
för sin båtplats och svaret var att alla hade gjort det 
 

11. Resultat- och balansräkning för år 2017 
Axel redovisade årets resultat och strategin är nu att bygga eget kapital, Det frågades om det finns 
utrymme för att byta ut bommarna och om det finns utrymme för det. Svaret var att det kommer finnas 
medel för underhåll. Frågades även om seglingsverksamhetens avskrivningar, vad den innehöll och 
det var brädor mm som avskriva på flera år.  
 

12. Revisionsberättelse för år 2017 

LO Malmström läste upp revisionsberättelse. Godkändes av revisorerna 
 

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2017 års förvaltning 

Ja stämman beslutade ansvarsfrihet 

 

14. Val av föreningens ordförande, tillika styrelseordförande för ett år 

Omröstning skedde: 

Förslag: Göran Lundgren 8 röster 

Förslag: Björn Holm 24 röster 

 

15. Val till övriga styrelseposter för ett år 

Valberedningens förslag: Sittande styrelsen, som valdes 

 

16. Val av två revisorer jämte suppleant för ett år (I detta val får styrelsens ledamöter ej delta) 

Sittande revisorer och suppleant valdes 

 

17. Val av valberedning för året 

Sittande: 

Bertil Andersson 

Johan Fallenius, sammankallande 

Johan Zetterberg 

Förslag 

Bo Berglund 

 



 

Sittande valdes efter omröstning 

 

 

18. Fastställande av budget och avgifter för år 2018 

Axel redovisade budgeten, värt att notera arrendetillägget från kommunen som ökar kostnaden för 

hamnen med ca 77 tkr. 

Stämman fastslog detta förslag 

 

19. Proposition från styrelsen. 

Klas Z läste upp den. 

Omröstning 

Ja: 22 

Nej: 10 

Propostionen fastställs 

 

20. Övriga frågor 

Förslag från Alf att dela upp klubben i 2 delar 

Förslag att ge styrelsen uppdrag att gå igenom stadgarna så att de är konsistenta till nästa stämma 

 

21. Mötets avslutande 

 

 

Sekreterare    Ordförande 

Nils Leijonhufvud   Leif Johansson  

   

Justering     Justering 

Ingvar Ljungqvist                        Alf Holmgren  

 


