Årsmötesprotokoll för Svenska Klass 3-Jakt Sällskapet 2007-03-24.
Närvarande och fastställd röstlängd:
Lars Lönegren, Jan Fagerberg, Bengt Ottosson, Anders Olsson, Åke Stenberg
Olof Stenberg, Kjell Sundqvist, Jan Eriksson, Bosse Siljevik, Lars Olov Ehrling
Nils Eriksson, Richard Hammarlund

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Agenda utlyst enligt RF:s normalstadgar för årsmötet godkändes.
Lars Lönegren valdes till ordförande att leda årsmötesförhandlingarna.
Jan Fagerberg valdes till sekreterare för årsmötesförhandlingarna.
Till justeringsmän valdes Olof Stenberg och Anders Olsson.
Frågan om mötet var behörigt utlyst besvarades med ett enhälligt ja.
Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen för 2006 som godkändes och lades till
handlingarna. Kassören redogjorde för den ekonomiska situationen under det gångna
verksamhetsåret.
7. Ordföranden läste upp revisionsberättelsen från Lennart Enghamre.
8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
9. Ny årsavgift beslutades till 100 kronor.
10. Följande verksamhetsplan beslutades för verksamhetsåret 2007-2008.

SM 2007 seglas vid första bästa tillfälle hösten 2007.
Styrelsen utarbetar förslag till träningsläger under trettonhelgen 2008
med avslutande regatta 6/1 2008.
Februariregatta, 9/2 – 10/2 2008.
SM 2008

15/3 – 16/3 2008.

SM reserv

29/3 – 30/3.

11. Inga motioner hade inkommit för behandling.
12. Till valberedning återvaldes Åke Stenberg och Karl Arne Andersson.
13. Övriga frågor:

Beslutades att Kjell undersöker möjligheten att ta fram klassmärken för
styrelsen att senare besluta.

Övre gräns för vindstyrka vid kappsegling diskuterades men bordlades.

Bättre säkerhetsinformation i samband med skepparmöte efterlystes av Spiken
som erinrade oss om att vi fick olika information om läget för den brutna
inseglingsrännan vid seglingarna i Västerås. Regattaledningarna uppmanas att
själv förvissa sig om banans beskaffenhet och inte enbart gå på hörsägen.

Mötet enades om det viktiga i att Klass 3-Sällskapet varje år genomför ett par
i förväg utlysta kappseglingar eftersom man anser att detta skapar vår
gemenskap och ger tillfälle att utbyta erfarenheter både när det gäller trim och
säkerhet. Detta skall dock inte ses som ett hinder att bjuda in till lokala seglingar
om det finns möjlighet i perioderna mellan det officiella programmet.

14. Ordförande tackade de närvarande och mötet avslutades.

Vid protokollet:

Jan Fagerberg
Sekreterare/Kassör

Justeras:

Olof Stenberg

Anders Olsson

