Årsmötesprotokoll för Svenska Klass 3-jaktssällskapet 2006-03-11.
Deltagare:

Lars Lönegren
Jan Fagerberg
Bengt Ottosson
Anders Gustavsson
Roger Haag
Åke Stenberg
Lennart Enghamre

1.

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Lars Lönegren
Till sekreterare valdes Jan Fagerberg

2.

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Lennart Enghamre och Roger Haag.

3.

Frågan om mötets utlysning.
Mötet befanns utlyst på rätt sätt.

4.

Styrelsens verksamhetsberättelse.
a.
Ett första försök till Ranking-segling i Klass 3 gjordes under tidig
säsong av dalmasarna som samlade hela 13 jakter till starten i Falun. Tyvärr
uteblev vinden. På Västkusten genomfördes Klubbmästerskap i Klass 3 men på
grund av en i övrigt låg aktivitet det gångna verksamhetsåret fanns ingen
möjlighet att samla medlemmarna till årsmöte 2005. Svenska mästerskapen i
Klass 3 år 2005 var planerat under Mars månad men kunde på grund av dåliga
förhållanden inte genomföras.
Förbundsårsmötet i Fiskeboda besöktes av tre representanter från Sällskapet och
resultatet av detta finns i protokoll från Isseglarförbundet.
b.
Klass 3-sällskapet har nu förbrukat tidigare startbidrag från
förbundet på 3000 kronor och beviljades vid förbundsårsmötet ett nytt
administrativt bidrag på 5000 kronor som kommer att redovisas vid nästa
årsmöte. I samband härmed beslutades att Jan Fagerberg skall öppna ett
bankkonto. Bidraget på 5000 är ännu inte utbetalt.

5.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

6.

Fastställande av medlemsavgifter.
I samband med förbundets övergång till nya stadgar med en huvudstyrelse och
underlydande klassförbund där Klass 3-jaktssällskapet kommer att utgöra ett av
klassförbunden så måste klassförbunden ta ut en avgift av alla som deltar i
kappseglingar sanktionerade av förbundet. Det beslutades att årsavgiften skall
vara 50 kronor.
7.

Fastställande av budget och verksamhetsplan för kommande
verksamhetsår.

Följande budget antogs enhälligt av mötet:
Inkomster bidrag
5000
Avgifter
2500
Totalt
7500
Utgifter
Årsmöte
2500
Admin
5000
Totalt
7500
Datum för kommande kappseglingar fastställes på
Isseglarförbundets årsmöte 2006.
8.
Behandling av motioner.
Motionerna gicks igenom och på frågan om standardisering beslutades att Klass
3-sällskapet kommer att utarbeta rekommendationer. Övriga motioner ansågs
överspelade och lämnades utan åtgärd.
9.
a.
b.
c.
d.
e.
10.

Val av:
Föreningens ordförande Lars Lönegren för en tid av tv (2) år;
3 ledamöter Pär Johansson, Jan Fagerberg och Bengt Ottosson för en
tid av tre (3) år,
Suppleant Anders Gustavsson för en tid av två (2) år,
2 revisorer Lennart Enghamre och Roger Haag för en tid av två (2) år,
2 valberedare Åke Stenberg och Karl Arne Andersson för en tid av
ett (1) år.
Inga övriga frågor.

Justeras:

………………………………..
Lennart Enghamre

…………………………
Roger Haag

