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VÄSTKUSTENS IF-BÅTKLUBB

PROTOKOLL ÅRS ÖTE 2022

Datum: 2022-03-24
Plats: North Salts Segelmakeri på Hulda Mellgrens gata i Göteborg.

En medlem deltog digitalt.

l) Årsmötet öppnades av ordföranden Olof Johnsson.

2) Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst.

3) Val av funktionärer för årsmötet, ordförande, sekreterare, 2 justeringsmän.
Till mötesordförande valdes Göran Ejdeling och till sekreterare Alf Andersson.
Till justeringsmän valdes Tom Tveitan och Göran Palmas.

4) Den föreslagna dagordningen fastställdes.

5) Registrering av röstberättigade medlemmar gjordes.
18 röstberättigade medlemmar, varav en digitalt, registrerades.

6) Verksamhetsberättelsen för 2021 föredrogs av Olof Johnsson och godkändes. Den
ekonomiska berättelsen föredrogs avJoop Somhorst och godkändes.
Vi hade på grund av pandemin lite mindre omfattande aktivitet på våren än vad vi
brukar.

7) Revisionsberättelsen föredrogs. Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för
räkenskapsåret 2021 (l jan - 31 dec).

8) Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2021.

9) Val av:
a) Till styrelsens ordförande för en tid av ett år omvaldes Olof Johnsson.

b) Till fem övriga styrelseledamöter för en tid av ett år omvaldes Joop Somhorst, Alf
Andersson, Ingemar Ådahl, Karin Hårding och Göran Ejdeling.

c) Till revisorer för en tid av ett år omvaldes Peter Berg. Håkan Persson hade av
styrelsen under året utsetts till revisor. Håkan Persson omvaldes också.

d) Till valberedning valdes Torsten Nordgren och Johan Alvbring.



10) Styrelsens förslag och inkomna motioner
Inga motioner har inkommit så punkten utgår.

11) Rapport från Svenska IF-båtförbundets årsmöte.
Medlemsantalet var 452 st och har ökat troligtvis på grund av information via Facebook.
Medlemsavgiften är oförändrad, men kanske ska höjas nästa år. Tidningen Medvind ska
vara kvar. 17 båtar deltog i SM:et på Saxarfjärden.

På årsmötet togs följande beslut om ändring i stadgar samt klassregler:
a) Gemensam ekonomi inom IF-båtförbundet
Stadgeändringen avseende ekonomins centralisering beslutades för andra gången.
Syftet är att genom en gemensam ekonomi skapa bättre effektivitet än idag.
Vi kommer att få äska pengar för vår verksamhet i VIF.
Administrationen av medlemsregistret ska göras av regionerna. Målet är att
automatisera hanteringen av medlemsregistret.
b) För andra gången beslutades om en ändring av måtten för undervantshöjden för det
fall där undervanten är fastade med kuländstycke direkt i vantspridarfästet. Denna
konstruktion har börjat levereras av de största masttillverkarna.

Information om SM på Björkö, samt danska och norska mästerskapen under 2022.
Vi hade ursprungligen planen att arrangera SM hos SS Fram 2020. Det ställdes då in på
grund av pandemin. Det är nu delvis nytt folk på SS Fram, som kommer att stå för
arrangemanget. Anmäl er gärna nu! Avgiften ska först vara betald 3 veckor före SM.
Information om boende finns på vår hemsida.

Danska mästerskapen går i Mosede 13-14 augusti.

Norska mästerskapen går i Oslo, KNS 3-4 septeipber.

12) VIFs verksamhet under 2022.
- Ingemar Ådahl och Gustav Eek höll en trimkurs 25/1 qch 1/2. 17 seglare deltog. Kursen
gjordes i bokcirkelform, med mycket diskussioner. Det finns intresse för digital variant.
- Segelkväll hos North Sails 24/3, direkt efter årsmötet.
- Regelkväll tisdagen 5/4 på LDSS med Charlotte Greppe.
- Uppföljning av vinterns trimkurs i maj
- Skärgårdsträffen ska vi ha, inte beslutat tidpunkt ännu.

Kappseglingar vi vill rekommendera:
- Kvällseglingar t.ex. i Långedrag, på Nordan eller i Skärhamn
- Vårregattan LDSS 29/5
- Klassiska regattan på GKSS G/6
- Jubileumsregattan 18-19/6 hos SS Fram på Björkö
- SM för IF-båt 28/6-1/7 hos SS Fram på Björkö
- Tjörn Runt 20/8
- Höstregattan LDSS 4/9
- Höstknalten LDSS 10/9

l höst har vi den traditionsenliga höstfesten.

En planerad budget presenterades av Olof Johnsson och Joop Somhorst.



13) Övriga frågor.
Synpunkt kom fram att digitala möten är bra. Medlemmar som har långa avstånd, eller
andra förhinder att delta fysiskt, kan ändå medverka

14) Årsmötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet

Göteborg i mars 2022
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Alf Andersson / sekreterare Göran Ejdeling / mötesordförande
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Tom Tveitan /justeringsman
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Göran Palmas /justeringsman


