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 PROTOKOLL   

Svenska Kryssarklubbens årsmöte 2022   

 Datum: lördag den 19 november 2022 

Plats: Quality Hotel, Sundsvall   

 
Ordförande: 
Bo Hedlund 
 
Sekreterare:  
Camilla Fors 
 
Justerare: 
Monika Nordell 
Tommy Källberg 
 
Rösträknare: 
Nina Sidander 
Maud Nordell 
 
Bilagor: 
Verksamhetsplan 2022/2023 
Dok 947 Årsmöteshandlingar 
Nya Stadgar 
Vänerkretsens komplettering till förslaget om 
nya stadgar 
Ny hedersmedlem Peter Follin 
Bojar och medlemsavgifter  
Styrelsens yttrande  
Dok 948 Närvarolista 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Mötets öppnande och val av ordförande att 
leda mötets förhandlingar samt val av 
sekreterare 
 
2. Godkännande av röstlängd 
 
3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning 
 
4. Val av två personer, att jämte ordförande 
justera protokollet 
 
5. Val av två rösträknare 
 
6. Fastställande av dagordning 
 
7. Föredragning av styrelsens och revisorernas 
berättelser 
 
8. Fastställande av balans- och resultaträkning 
 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10 Jämlikt § 14 i stadgarna val till styrelse, 
revisorer och valberedning  
 
11. Fastställande av budget och 
verksamhetsplan 
 
12. Beslut om avgifter och arvode 
 
13. Förslag väckt av styrelse, kretsstyrelse eller 
medlem 
 
13.1 Förslag från styrelsen: Nya stadgar 
 
13.2 Förslag från styrelsen: Peter Follin som 
hedersmedlem 
 
13.3 Förslag från medlem: Bojar och 
medlemsavgifter 
 
14.  Övriga frågor som icke är av beslutskaraktär 
 
15. Årsmötet avslutas 
 

  



  Årsmötesprotokoll den 19 november 2022 
   221119/CF 

 

Sida 2 av 5 
 

  
Årsmötet hölls på Quality Hotel i Sundsvall lördagen den 19 november 2022.  
 
1. Årsmötets öppnande samt val av ordförande och sekreterare att leda förhandlingarna. 
Riksföreningens ordförande Kerstin Andersson förklarade årsmötet öppnat. Därefter bad hon om 
förslag till ordförande att leda förhandlingarna och sekreterare att föra protokoll.   
 
Bo Hedlund valdes att leda årsmötets förhandlingar och Camilla Fors till årsmötets sekreterare. 
 
2. Godkännande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes. Röstlängden bestod av en lista uttagen från medlemssystemet den 19 
november 2022. Totalt närvarade 60 röstberättigade medlemmar. Till protokollet bifogas 
närvarolista Dok 948.  
  
Inga fullmakter är inkomna. 
 
3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning. 
Det fastslogs att årsmötet var utlyst i stadgeenlig ordning.  
Kallelse har publicerats med föredragningslista och vallista i På Kryss nr 5 som utkom den 24 augusti 
2022. Kallelse, medlemsförslag och handlingar har publicerats på hemsidan och i SXK appen den 7 
november 2022.  
 
4. Val av två personer, att jämte ordförande justera protokollet. 
Monika Nordell och Tommy Källberg utsågs att tillsammans med årsmötets ordförande justera 
mötets protokoll. 
 
5. Val av två rösträknare 
Till rösträknare vid årsmötet utsågs Nina Sidander och Maud Nordell. 
 
6. Fastställande av dagordning. 
Årsmötet godkände dagordningen.    
 
7. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser. 
Muntlig föredragning av verksamhetsberättelse för Svenska Kryssarklubben gjordes av andre vice 
ordförande Ann-Katrin Moldenius Hermansson och generalsekreterare Fredrik Norén.   
 
Muntlig föredragning av resultat- och balansräkning för Svenska Kryssarklubben gjordes av och 
generalsekreterare Fredrik Norén.  
 
I ärendet yttrar sig Hugo Tiberg, Hedersmedlem samt Frank Arnoldsson, Bottenhavskretsen samt 
generalsekreterare Fredrik Norén. 
 
Medlemsrevisor Ingela Johansson föredrog revisorernas berättelse och föreslår att årsmötet ger 
styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
8. Fastställande av balans- och resultaträkning. 
Balans- och resultaträkningen för Svenska Kryssarklubben fastställdes för verksamhetsåret 
2021/2022 och underskott på – 767 339 kr ska balanseras i ny räkning. 
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Balans- och resultaträkningen samt årsberättelsen för verksamhetsåret 2021/2022 lades därmed 
med godkännande till handlingarna.  
 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021/2022 i enlighet med 
revisorernas förslag.  

10. Jämlikt §14 i stadgarna föreskrivna val av styrelseledamöter och revisorer samt 
ledamöter av valberedningen. 
Valberedningens förslag presenteras av Lars Möller.  
 
Mötesordföranden Bo Hedlund meddelar att eftersom det inte inkommit några motkandidater så 
sker valet utan rösträkning i enlighet med § 14 i stadgarna.  
 
Mötesordförande konstaterar att årsmötet har valt följande nominerade:  
 
I  Val av fyra ordinarie styrelseledamöter på två år 
Ann-Katrin Moldenius Hermansson, omval 
Peter Borenberg, omval 
Bo Steiner, omval 
Ove Thorin, nyval 
 
Fyllnadsval en ledamot på ett år 
Lars-Göran Nyström 
 
II  Val av suppleant på ett år 
 Anna Huldt, nyval 
 
III  Val av en ordinarie medlemsrevisor på två år och en medlemsrevisorsuppleant för denne på två 
år 
Ordinarie, Ingela Johansson, omval två år 
Suppleant Hans Gustavsson, omval två år      
        
IV  Val av valberedning, fem personer på ett år 
Mötesordförande konstaterar att årsmötet, i enlighet med kretsordförandes förslag, valt följande 
personer:  
Lars Möller, Ewa Persson och Martin Lesén för omval 
Frank Arnoldsson och Tomas Lundgren för nyval 
 
11. Fastställande av budget och verksamhetsplan 
Vice ordförande Lars-Eric Ericson redogjorde för huvudpunkterna i verksamhetsplanen.  
I ärendet yttrar sig Frank Arnoldsson, Bottenhavskretsen och Lars-Eric Ericson svarar. 
 
Generalsekreterare Fredrik Norén redogjorde för huvudpunkterna i budgeten.   
I ärendet yttrar sig Hugo Tiberg, hedersmedlem samt Jörgen Sundin, Vänerkretsen och Fredrik Norén 
svarar.  
 
Årsmötet fastställer verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2022–2023. 
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12. Beslut om avgifter och arvoden. 
Inga ändringar av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2023–2024 föreslås.  
 
Därmed fastställer årsmötet avgifterna från 1 september 2023 till följande:  
 
Årsavgift för enskild medlem över 25 år (senior)     450 kr 
Årsavgift för enskild medlem upp till 25 år (ungdom)    150 kr 
Årsavgift för senior med familj (oavsett storlek)    510 kr 
Årlig avgift för i Kryssarklubben inregistrerad båt    100 kr 
Årsavgift för Offshore medlemskap     250 kr 
 
13. Förslag väckt av styrelse eller medlem 
 
13.1 Förslag från styrelsen: Nya stadgar - ordförande Kerstin Andersson presenterar förslaget. 
 
Vänerkretsen har inkommit med komplettering i § 5 Föreningens organisation och i § 23 Föreningens 
upplösning. 
 
Vänerkretsens komplettering i § 5 Föreningens organisation: Styrelsen utser/tillsätter 
generalsekreterare. Styrelsen fastställer arbetsordning för generalsekreteraren.  
 
I ärendet yttrar sig Lars-Eric Ericson, vice ordförande, Hugo Tiberg, Hedersmedlem och Torbjörn Berg, 
Sörmlandskretsen. 
 
Årsmötet genomför en omröstning om Vänerkretsens komplettering i § 5.  
26 röster för att lägga till kompletteringen i § 5.  
21 röster däremot. 
 
Årsmötet beslutar att lägga till förslaget till komplettering i § 5 till styrelsens förslag till nya stadgar.  
 
Vänerkretsen komplettering i § 23 Föreningens upplösning: Upplöses föreningen ska ovan angivna 
andra årsmöte besluta att eventuella tillgångar ska fördelas till förening eller organisation med 
uppgift att utveckla de intresseområden som följer av § 1. 
 
Årsmötet genomför en omröstning om Vänerkretsens komplettering i § 23.  
Årsmötets absoluta majoritet är enigt med förslaget.  
 
Årsmötet beslutar att lägga till förslaget som komplettering i § 23 till styrelsens förslag till nya 
stadgar. 
  
Årsmötet gör därefter en omröstning om att anta styrelsens förslag till nya stadgar med de två 
kompletteringarna i §§ 5 och 23 i sin helhet.  
Årsmötet beslutar i kvalificerad majoritet i enlighet med förslaget.  
 
13.2 Förslag från styrelsen: Peter Follin som hedersmedlem – ordförande Kerstin Andersson 
presenterar förslaget. 
 
Årsmötet beslutar i enlighet med förslaget att utse Peter Follin till hedersmedlem.   
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13.3 Förslag från medlem: Bojar och medlemsavgifter från Per & Gunilla Sundbye – vice ordförande 
Lars-Eric Ericson beskriver kortfattat medlemsförslaget. 
 
Styrelsens yttrande gällande förslaget Bojar och medlemsavgifter – vice ordförande Lars-Eric Ericson 
beskriver styrelsens förslag och att: avslå medlemsförslaget samt under året tillsätta en arbetsgrupp 
som får i uppdrag att titta på en framtida finansiering och reglering av klubbens bojverksamhet. 
 
I ärendet yttrar sig Jörgen Sundin, Vänerkretsen och Hugo Tiberg, Hedersmedlem.  
 
Årsmötet beslutar att gå på styrelsens förslag att avslå medlemsförslaget i enlighet med styrelsens 
yttrande.  
 
14. Övriga frågor som icke är av beslutskaraktär. Se § 5 i stadgarna. 
 
Inga övriga frågor har inkommit. 
 
18. Årsmötet avslutas 
Mötesordföranden Bo Hedlund tackar de närvarande för visat intresse och avslutar årsmötet 2022. 
Ordförande Kerstin Andersson tackar Bo Hedlund för ett gott ordförandeskap under årsmötet. 
 
 
 
Vid protokollet:  Årsmötets ordförande: 
 
   
 
_______________________  _______________________ 
Camilla Fors   Bo Hedlund 
 
 
 
Justeras:   Justeras: 
 
 
 
_______________________  _______________________ 
Monika Nordell  Tommy Källberg 
    
 
 
 
 
       
 


