Protokoll höstmöte 2017.
Höstmöte i Föreningen M 20 onsdagen den 13:e september 2017 klockan 18.00 på Nya
Djurgårdsvarvet, Varvskontoret.
1.

Val av mötesordförande och mötessekreterare
Till mötesordförande valdes Johan Boström och till sekreterare valdes Anders
Kierkegaard.

2.

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Till justeringsmän valdes Palle Trobrandt och Jörgen Hammarstedt.

3.

Upprättande av röstlängd
Upprättad närvarolista godkändes som röstlängd.

4.

Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs behörigen utlyst.

5.

Fastställande av föredragningslistan
Dagordningen fastställdes.

6.

Ordföranden har ordet.
M 20 har föregående helg deltagit i EDIP. Det är bra för Föreningen M 20 att visa
upp sig i dessa sammanhang.
Det kaj-avtal som Föreningen M 20 har med SMM har försämrats. Tidigare
skaffade SMM fram ersättningsplats för M 20 när SMM behövde den
ordinarie platsen. I fortsättningen får Föreningen själv ordna ny plats vid
dessa tillfällen.
När M 20 är ute på medlemsresor skall H-L Ohlson varskos så att han kan hjälpa
till att fylla platserna.
Ordföranden tog upp frågan om medlemmarnas engagemang och frågan
behandlas under punkt 10.

7.

Styrelsens förslag till stadgeändring.
Nuvarande lydelse:
§ 13 Kallelse till Årsmöte, Höstmöte och Extra föreningsmöte skall ske senast
20 dagar före mötet med e-post eller för medlemmar, som ej anmält epostadress, per brev. …

Idag har näst intill alla tillgång till internet och därmed e-mail. För att förenkla
föreslås följande:
Föreslagen förenkling/ny lydelse:
§ 13 Kallelse till Årsmöte, Höstmöte och Extra föreningsmöte skall ske, senast
20 dagar före mötet på hemsidan och med e-post. …
Mötet beslöt att godkänna styrelsens förslag till stadgeändringar.
Denna stadgeändring skall godkännas på kommande årsmöte för att bli
gällande.
8.

Medlemsavgift för 2017.
Föreningens ekonomi är god.
2017 är ett planerat mellanår med intäkter på 170 tsek och ett positivt resultat
efter Q3 på 60 tsek.
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2017.
Mötet beslöt att medlemsavgiften skall vara oförändrad, dvs 200 kr, för 2017.
Avgiften för ständigt medlemskap är 3.000 kr.
Det är absolut inte fel att, förutom de 200 kr som avser medlemsavgiften,
även ge ett bidrag för att stötta föreningens framtid.

9.

Sommarens seglatser och plan för nästa säsong.
Åke Foghammar redogjorde för sommarens aktiviteter och planerna för nästa år.
Säsongen 2017 (C:a 800 M)
- 6 maj
Provtur, (SjöHOLM)
- 12 maj
OJS Odontologiska Jaktsällskapet, Hamntur
- 14-15 juni Charter Norra skärgården Stavsnäs-Kapellskär-Sthlm
- 29/6-2/7 Medlemstur till Visby (1 medlem)
- 3-7 juli
”Bostads”-charter Almedalen, Visby
- 9-12 juli Charter Kurs -74, Grabbarna Boys, Visby - Västervik-Stockholm
- 27-30 juli Charter SFRO-G, Arholma-Sandhamn
- 26 aug
2 charterturer i ”Vasas kölvatten” för kurs -63 (Lars T Johnson)
-2-3 sept
Medlemstur Kräftskiva Sandhamn (1 anmäld!?) Inställd!
- 8-10 sept Medlemsresa, EDIP, Gålö (1 medlem utöver Styrelse/FC)
- hela tiden Ett ökat antal förhalningar för olika fartyg (Spica/Ystad) och
museiaktiviteter!!!
Säsongen 2018
Spelparametrar/Scenario
- Almedalen

- Göta Kanal T&R
- Vänern/Åmål 375 år/OSR Old Ships Race 2-6/8
- Norge (Dröback/Oslo)
- Bohuslän x 2

10.

Övriga frågor
Ordföranden tog upp frågan hur vi skall aktivera medlemmarna. Det är väldigt få
som ställer upp. Efter en spännande diskussion beslöt mötet att bilda en
marknadsföringsgrupp med följande medlemmar:
Lennart Cagnell
Carl-Henrik Jonsberg
Anders Torelm

sammankallande

Föreningen ser fram emot kreativa förslag.
11.

Mötet avslutades.
Ordföranden tackade deltagarna för visat engagemang,

Vid protokollet:
___________________
Anders Kierkegaard
Justeras:
__________________
Johan Boström
Ordförande
___________________
Palle Trobrandt
Justeringsman

__________________
Jörgen Hammarstedt
Justeringsman

Deltagarförteckning:
Johan Boström
P-A Emilson
Palle Trobrandt
Christer Linden
Håkan Östergren
Carl-Henrik Jonsberg
Rickard Wallmark

Anders Kierkegaard
Jörgen Hammarstedt
Lennart Cagnell
Åke Foghammar
Valentin Hjertsson
Magnus Faxén
Claes Enquist

