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Årsmötesprotokoll för IOD Fleet Sweden 111119
Ordförande Urban önskar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
Till mötesordförande valdes Urban Zachrisson
Till mötessekreterare valdes Mats Wastegård
Till att justera mötets protokoll valdes Björn Wahlström
Till rösträknare valdes Mikael Andreasson och Reine Larsson
●Årsmötet ansågs behörigen utlyst

Urban läste upp verksamhetsberättelsen för 2011. (Se bilaga 1)
Thordis läste upp den ekonomiska berättelsen. (Se bilaga 2)
●Christine läste upp revisionsberättelsen. (Se bilaga 3)
●Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet
●Årsmötet beslutade om oförändrade årsavgifter.
Årsmötet beslutade att välja följande till styrelsen:
Urban Zachrisson till Ordförande (1 år)
Linus Persson till Vice ordförande (2 år)
Thordis Berntsson till Kassör (2 år)
Revisorer: Christine Ristorp och Björn Wahlström
Kvarstående ett år är:
Mats Wastegård sekreterare
Reine Larsson ledamot
Björn Johansson ledamot
Firmatecknare är Urban Zachrisson 620307-5012 och Thordis Berntsson 6312112623
Föreningen tecknas av firmatecknarna var för sig.
Det fanns 2 motioner att behandla
Björn Wahlström och Mats Wastegård vill att IOD Fleet Swedens båtägare skall
kunna köpa segel från fler än en segelmakare. (Se bilaga 4)
Årsmötet enades om att beslut tas av båtägarna vid senare möte. Björn tar in offerter
från div segelmakare. Mats kallar snarast till detta möte.

Mikael Bergvall önskar rotation bland besättningarna för att bredda segelkunnandet i
besättningarna.(Se bilaga 5) Årsmötet ansåg förslaget vara bra. Mikael och Urban
Ristorp skapar en rotations lista.

Övriga frågor
Urban Ristorp och Lars Berntsson är IODfS representanter i PNR kommittén.
Det är dags för IODfS att hålla i North Sea Cup. Mats Wastegård och Björn
Wahlström startar arbetet och är sammankallande.
Johan Wahlström tar hand om hemsidan.
Asbjörn Johansen från norska IOD förbundet frågade de svenska båtägarna om att
låna båtarna till VM 2014 i Norge.
De svenska båtägarna ställde sig positiva till detta.
2012 års aktiviteter
Tänkta seglingar att delta i under 2012:
STSS klubbmästerskap
Pater Noster
CYR
STSS kryss/ läns
IODfS klassmästerskap ( förslag från Lars berntsson är att denna segling räknas
som en segling, förslaget gillades av årsmötet)
Styrelsen kallar till rorsmansmöte för att fastslå de seglingar som räknas i IOD
cupen
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