Protokoll från Segelsällskapet Färingarnas årsmöte den 26/3 2017 i Stenhamra
1. Anders Lööw öppnade mötet och hälsade alla deltagare välkomna. En närvarolista
tillika röstlängd upprättades (sex närvarande medlemmar).
2. Anders Lööw valdes till mötets ordförande. Håkan Brännlund valdes till mötets
sekreterare.
3. Tony Glavén utsågs till protokolljusterare tillika rösträknare.
4. Mötet fastställde att kallelse till årsmötet skett på stadgeenligt sätt.
5. Dagordningen fastställdes.
6. Andes Lööw redovisade styrelsens verksamhetsberättelse samt redogjorde för
föreningens ekonomiska ställning. Föreningens huvudsakliga kostnader består i
medlemsavgifter till Svenska Seglarförbundet samt mindre administrativa kostnader.
Dessa kostnader har under 2016 täckts av det bidrag som erhållits från Båtklubben
Färingarna samt bidrag från Riksidrottsförbundet.
7. David Israelsson redogjorde för revisorernas granskning av styrelsens förvaltning
under 2016 samt rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen under 2016.
9. Mötet beslöt fastställa medlemsavgiften till 100 kr för 2017.
Mötet diskuterade även behovet av att göra en utdebitering av medlemsavgifterna i
den händelse att de ekonomiska bidrag som föreningen erhåller inte täcker föreningens
kostnader som står i direkt proportion till antalet registrerade medlemmar.
Segelsällskapet Färingarna har till uppgift att möjliggöra för seglingsintresserade att
delta i kappseglingar som sponsras av Svenska Segelsällskapet. Föreningsbidraget från
Båtklubben Färingarna ska i första hand användas för att täcka föreningens kostnader
för aktiva medlemmar. För att täcka Segelsällskapet Färingarnas utgifter kan det därför
bli aktuellt att utdebitera medlemsavgiften för de som önskar kvarstå som passiva
medlemmar i Segelsällskapet Färingarna.
Mötet enades därför om att styrelsen ska göra en avstämning av antalet medlemmar
som aktivt deltagit i seglingar arrangerade av Båtklubben Färingarna eller seglingar
sponsrade av Svenska Segelsällskapet.
10. Segelsällskapet Färingarna har som främsta uppgift att administrera medlemsavgifter
till Svenska Segelsällskapet. Styrelsen har ingen planerad verksamhet för 2017 utöver
detta. I den planerade budgeten för verksamheten består föreningens utgifter i
huvudsak av medlemsavgiften till Svenska Segelsällskapet och föreningens inkomster

består i de föreningsbidrag som erhålls från Båtklubben Färingarna respektive
Riksidrottsförbundet.
11. Inga motioner från medlemmarna hade inkommit till mötet.
12. Till ledamöter i styrelsen med mandat fram till nästa ordinarie årsmöte valdes
följande;
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13. Inga övriga frågor behandlades.
14. Mötet avslutades och mötets ordförande Anders Lööw tackade mötesdeltagarna för
visat intresse.
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