Protokoll höstmöte 2018.
Höstmöte i Föreningen M 20 måndag den 26 november 2018 klockan 18.00 ombord på Sankt
Erik, Vasavarvet Stockholm
Dagordning
1.
-

Val av mötesordförande och mötessekreterare
Johan Boström valdes till ordförande
Rickard Wallmark valdes till sekreterare

2.
-

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Till justeringsmän valdes Åke Foghammar och Janne Lindgren

3.

Upprättande av röstlängd

-

Upprättad närvarolista godkändes som röstlängd. (30 pers)

4.
-

Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs behörigen utlyst

5.
-

Fastställande av föredragningslistan
Dagordningen Fastställdes.

6.
-

Ordföranden har ordet
Vid höstmötet 2017 var föreningens framtid väldigt osäkert. Vid årsmötet 2018 dök
det upp förslag och arbetsgrupp bildades med Cat o Caggen se p 10.

7.

Ekonomin är god.
Styrelsens förslag till stadgeändringar
Årsmötet 2018 beslöt att ändra stadgarnas §18, andra stycket enligt utskickat
förslag. Stadgeändringen skall konfirmeras av höstmötet för att genomföras.
Ny lydelse:
Vid upplösning av Föreningen skall dess nettotillgångar erbjudas
Veteranflottiljen, och/eller till annat marinhistoriskt ändamål enligt
beslut av styrelsen

-

Mötet godkände stadgeändring och därmed är ändringen genomförd. (första gången på
årsmötet 2018)

8.

Medlemsavgift för 2019.
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2019.
Mötet fastslog oförändrad medlemsavgift 2019

9.
-

Sommarens seglatser
2018 M20 har gått runt kusten och fartyget höll hela vägen.
2019 planeringar.
Vård av fartyg varje första lördag i månaden.
Öppet skepp 17 helgdagar i sommar.
Hamnens dag i Stocksund, Visby med Almedalsveckan som charter, Ålands sjödagar,
EDIP på Gålöbasen.

10.

-

Övriga frågor
Hur ser framtiden ut för M 20?
Anders Torelm och Lennart Cagnell presenterar idéer, ”Credo M20”.
God driftekonomi, små externa intäkter, inga fonderade medel, stort
renoveringsbehov.
Brist på FC, minskande medlemsantal, få aktiva.
Vad kan vi då se fram emot? Det finns externa personer som är intresserade av att
trygga M 20 framtid, med dessa namn så kommer det finnas krafter att rusta fartyget
för vidare färder runt kusten.
Vi behöver en vänförening, och utbildningsgrupp.
Vi har skrivit ett förslag till SMM när vi vill ligga på museipiren.
Medlemsenkät kommer att skickas ut.
Till årsmötet 2019 kommer en framtidsplaner att läggas fram.
Större rustning 19/20 på Stockholms reparationsvarv om ekonomin säkras.
M 20 77 år
Åke Foghammar överlämnade en födelsedagsgåva i form av en mindre tavla med
M 20 mössband från fartygets 3 olika epoker under olika namn.

11.
Mötet avslutas
- Ordförande tackade för gediget deltagande på mötet.
Justerat
Åke Foghammar

Jan Lindgren
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Ordförande

Sekreterare

Johan Boström

Rickard Wallmark
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