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ÅRSMÖTE WISBY SEGELSÄLLSKAP  
 

Närvarande 
 Se bifogad närvarolista  

 

Datum för mötet Klockan Lokal Referens - kallelse 

2020-03-21 16:00 Klubbstugan  Kalle Edeus 

 

 1. Årsmötets öppnande 

- Ordföranden Kalle Edeus hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 
 

 2. Val av ordförande för mötet 

- Kalle Edeus valdes till ordförande för mötet. 

 3. Val av sekreterare för mötet 

- Till sekreterare valdes Öyvind Rödland. 

 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

- Kent Lindqvist  och Sten Reutervik valdes till protokolljusterare och rösträknare. 

 5. Fastställande av röstlängd 

- På årsmötet deltog 20 personer som utgjorde de röstberättigade. 
 

 6. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning 

- Årsmötet hade i god tid utlysts i medlemsbladet Slagsidan samt via mail och ansågs av 
årsmötesdeltagarna därmed behörigen utlyst. 
 

 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning 

- Verksamhetsberättelsen delgavs och sammanfattades för deltagarna. Balans och 
resultaträkning redovisas av Ordförande efter uppgifter från Kassören. 
 

 8. Revisorernas berättelse 

- Revisionsberättelsen lästes upp av Åsa Lundberg. Inget att anmärka efter Hans Olofs 
eminenta arbete. Revisorerna föreslog att mötet skulle ge styrelsen ansvarsfrihet.  
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 9. Fråga om ansvarsfrihet 

- Årsmötet beviljade WSS:s Styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
  

 10. Fastställande av årsavgift och ev. andra avgifter för år 2020 
 

- Styrelsen förslog ingen ändring av medlemsavgift 400 SEK för varje enskild medlem och 550 
SEK för familjemedlemskap.  Mötet beslutade att stödja detta förslag. 
 

 11. Val av Sällskapets och styrelsens ordförande för en tid på ett år 

- Mötet beslutade om omval av Kalle Edeus för en tid av ett år. 

 12. Val av styrelseledamöter för en tid på två år 

- Nyval av Philip Wenngren, Tomas Angert och Lars Åke Pettersson för en period av 2 år. 
- Fyllnadsval Öyvind Rödland för en period av 1 år (ersättare för Marcus Laurent). 

 13. Val av styrelse suppleant 

- Mötet beslutade omval av Cecilia Herzog för en period av 1 år. 

 14. Val av två revisorer för en tid på ett år 

- Mötet beslutade om omval av Ethel Forsberg och Åsa Lundberg på ett år. 

 15. Val av revisorssuppleant för en tid på ett år 

- Omval av Jesper Anderson av ett år. 

 16. Val av kommittéer och sektioner för en tid på ett år  

Sektioner 
- Långfärdssektionen – Mötet beslutade om nyval av Kent Lindqvist  
- Kappseglingsnämnden - Mötet beslutade nyval av Per Vinberg och Håkan Hansson samt 

omval av Sten Reutervik (sammankallande), omval övriga i nämnden: Eva Hägg, Lasse 
Karlsson, Andreas Grönwall, Tommy Andersson. 

- Varvssektionen - Mötet beslutade om omval av Bosse Nilsson (sammankallande), Magnus 
Göransson och Kjell Eriksson. Bosse tar kontakt med eventuella nya för att utöka gruppen. 

 17. Val av tillsyningsmän för mastboden för en tid på ett år 

- Mötet beslutade om nyval av Patrik Stiernström (sammankallande), omval av Tom Forsberg 
och Kristian Eriksson. Tackar avgående Anders Nordbäck för ett strålande arbete. 
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 18.     Val av valberedning för en tid på ett år (en sammankallande) 

- Mötet beslutade om nyval av Kjell-Ove Larsson samt omval Åsa Lundberg (sammankallande) 
och Frode Falkenhaug.   

 19. Stadgeändringn 

         -    Mötet bekräftar förre årets stadgeändring av paragraf 5:2 där vissa delar av paragrafen  

                                      bortfaller så att styrelsen i framtiden ej har möjlighet att neka någon medlemskap. Vi skall vara  

                                     en förening öppen för alla. 

 20. Anmälda ärenden/motioner 

- Ingen motion har lämnats in till årsmötet. 

 21. Information från styrelsen 

Varvsgruppen 
- Hamnen kommer att ta över även driften av Fiskehamnen. De diskuterar tillsammans med 

varvsgruppen att eventuell ställa dit en ny lite högre mastkran, vilket skulle gynna vissa båtar 
som har problem med djupet i Slottshamnen. Skulle också avlasta vid kö tillexempel vid 
större tävlingar. Kranen har funnits i Visby tidigare och kan eventuellt då flyttas hit. 

- Brickor för ledigt (grön) eller snart tillbaka (röd) finns att sätt upp vid varje båtplats. Detta för 
ett effektiv kunna använda hamnen under sommaren då trycket är som störst.  
 
Mastboden 

- Inget speciellt 
 
Information och PR 

-      Flaggar för att aktivt använda Facebook. Kalle uppdaterar ständigt hemsidan. 
 

  



 

 Protokollförare Dokumentyp Datum Sida 
 Öyvind Rödland Årsmöte Protokoll 2020-03-21 4(6) 

 
 

     

Wisby Segelsällskap      

 

 Datum Sida 

 2019-03-09 4(6) 
 
  

Klubbstugan 
- Kolle påminde om att städlistan är uppsatt och att man frivilligt skriver upp sig. 
- Plåtar lossnade från taket under vinterns stormar. Delvis fixad av medlemmar, men behövs 

ytterligare arbeta och några plåtar.  
- Vädjar till hjälp med att hitta intresserade att hyra klubbstugan under Almedalsveckan. Det 

ger WSS en bra extra-inkomst. 
- Har fått fråga om intresse av att ha reklamskylt på klubbstugeväggen. Detta kräver tydligen 

bygglov vilket vi får införskaffa först. Kan ge upp mot 20 000 pr. år pr. skyllt. 
 
Kappseglingsnämnden 

- Per Vinberg informerade lite om Island Games på Guernsey 2021. Han tyckte det skulle vara 
bra om vi kunde skicka deltagare dit för att deltaga i jollesegling (Laser). Är själv intresserad 
att resa dit. 
 
Raymarine2Star 

- Tävlingen har nu pågått i 12 år och kommer att fortsätta, men nu med ny huvudsponsor 
Raymarine. 1 juni kommer båtarna till Visby för att segla vidare 2 juni. 

- Anmälningslista för att deltaga som funktionärer skickades runt på mötet. 
- Påminner om att detta är ett bra ekonomisk tillskott för  föreningen.  

Seglarskolan 

- Båda Sambabåtarna och de två 606orna har rustats i Kolles lada. 
- Årets seglarskola startar upp 8 april inomhus med teori och praktiska förberedelser. Startar 

med segling efter sjösättning 1-2 maj. 

 

 22.         Övrigt 

- Mads Leissner informerade om möjlighet att ansöka att bli arrangör för Express SM 2021. 
Han sitter i Express-styrelsen och kan gärna frambringa en ansökan från klubben. Vid detta 
arrangemang brukar mellan 25 och 35 båtar att deltaga med 100 - 140 seglare. Den 
genomförs sensommar oftast augusti med totalt 9 seglingar, tre varje dag. Han genomgick 
lite omkring procedurer, organisation och ekonomi. Vi förde en diskussion på mötet och kom 
fram till att vi vill gå vidare med detta då det var stort intresse bland deltagande 
klubbmedlemmar. Vi bör ta fram en formell arbetsgrupp som kan jobba vidare med detta 
spännande projekt, gärna i samarbete med kappseglingsnämnden. Mats Leissner och Cecilia 
Herzog har redan förberett fram till nu blir viktiga i detta arbete. Mats får mötets 
godkännande att gå vidare i denna fråga. 
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 23. Mötets avslutning 

- Kalle tackade för mötet och avslutade därefter årsmötet med prisutdelning. 
 

- 2019 års Klubbmästare – Andreas Grönwall med besättning i Expressen ”Explorer” 
 

- Årets WSS:are – Med motiveringen  
Hans Olof Palm utses som årets WSS:are och med motiveringen ”För stort engagemang, 
positivitet och fantastisk arbete med klubbens ekonomi.”  

 

 

 

 

Protokollförare  Justerare 
Öyvind Rödland  Kent Lindqvist 

 

 

Justerare 
Sten Reutervik 
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