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Protokoll från årsmöte 2012 för Svenska Rival 22 Förbundet 
 
Möteslokal: Lokal K13, Stockholmsmässan  Mötesdatum:2012-03-10 Tid: 14.30 

Antal deltagare: Enligt bifogad närvarolista 

Bilagor  

Bilaga 1: Ekonomisk Redovisning för 2011 samt budget 2012 

Bilaga 2: Revisionsberättelse  

Bilaga 3: Verksamhetsberättelse 

Bilaga 4: Närvarolista 
 

§ A. Årsmötet förklarades öppnat av Stig Jehler 

§ B. Upprop och justering av röstlängd: Röstlängden justeras till de 19 närvarande 

röstberättigade (se bilaga 4). 

§ C.      Val av justeringsman att jämte mötesordförande justera årsmötesprotokoll samt val av 

två stycken rösträknare.: 

a) Till justeringsman valdes Leif Norrhäll 
 

          b) till rösträknare valdes Lars Montelius och Oskar Hoffmann. 
 

§D Fråga angående årsmötets behöriga utlysande: Mötet förklarar mötet är behörigen 

sammankallad. 
  

§E. Val av årsmötes ordförande och sekreterare.. 

a) Till årsmötes ordförande valdes Stig Jehler. 
 

          b) till årsmötes sekreterare valdes Örjan Sundkvist. 
 

§F  Bekräftelse på att Svenska Rival 22 förbundet bildats 1974, och har stadgar. 

Årsmötet bekräftar att Svenska Rival 22 Förbundet är konstituerat 1974-10-26 med namnet Svenska 
Rival 22 Förbundet samt har stadgar (senast ändrat 2008-03-08).  

§G Styrelsens verksamhets- och förvaltningsrapport.  
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Stig Jehler och Leif Norrhäll från styrelsen föredrog verksamhetsberättelse samt balans och 
resultaträkning.  

§H  Revisorernas berättelse. 

Revision Carl-Johan Bergström läste upp revisionsberättelsen (bilaga 2). 

§I Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

Mötet beslutar att ge föregående styrelse ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  
 
§J Motioner.  

a. Motion 1 Lösfotad Stor: 

Motionen bordlades med motivationen att tekniska kommittén skall utreda ärendet vidare.  

b. Motion 2 Genua 2 vid kappsegling: 

Motionen avslogs enhälligt. 

§K Övriga ärenden som förbundsstyrelsen vill bringa under årsmötets beslut.  

Inga inkomna ärenden. 

§L Fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgift till Svenska Rival 22 förbundet.  

Årsmötet fastställde utgift- och inkomststat enligt bilga 1 (budget) 

Årsavgiften faställdes till 150 kr per år. För stödmedlem 50 kr.  

§M Val av ordförande, kassör och klassificeringschef till förbundsstyrelsen. Väljs på två år.  

Till Ordförande valdes Stig Jehler på två år. 

Till Klassificeringschef valdes Kent Johannson på två år 

Till Kassör valdes Niklas Hellberg på två år 

Följande är redan valda på två år i styrelsen och har ett år kvar: 
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Örjan Sundkvist som sekreterare. 

Oskar Kowallek som vice ordförande. 

Leif Norrhäll som Webbmaster. 

§N Val av revisorer. Två stycken väljes på ett år.  

Oskar Hoffmann och Carl-Johan Bergström valdes till revisorer på ett år. 

§O Val av ledamöter i valberedningen. Två stycken väljes på ett år.  

Arvid Björkström och Rickard Björkman valdes till valberedningen på ett år. 

§P Val av en ledamot till klassificeringsnämden.  

Peter Fritz valdes till ledamot för klassificeringsnämden på två år. 

§Q Val av övriga funktionärer.  

Inga övriga funktionärer valdes. 

§R Övriga frågor.  

Inga övriga frågor förelåg. 

  Årsmötesförhandlingarna förklarades avslutade. 

Vid protokollet ________________________________________________ 

 

Justeras (ordförande)_________________________________ 

 

Justeras _________________________________ 

 

 
 


