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Protokoll från årsmöte med Svenska Isseglarförbundet 2014
15 november 2014.
JKV klubbhus i Västerås

Årsmötet öppnades av Svenska Isseglarförbundets ordförande Mats Åkerblad, som hälsade alla
välkomna och uttalade ett tack till Jollekappseglarna i Västerås som välvilligt lånat ut sitt klubbhus.

1. Efter fullmaktsgranskning fastställdes röstlängd. 21 föreningar var representerade.
2. Utsänd föredragningslista för mötet fastställdes.
3. Årsmötet befanns vara utlyst i behörig tid genom publicering på Svenska
Isseglarförbundets hemsida www.issegling.se och kallelse utsänd till anslutna
föreningar/klassällskap.
4. Till ordförande för årsmötet valdes Mats Åkerblad
5. Till protokollsekreterare för mötet valdes Hans Adolfsson.
6. Till protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll valdes Ulf
Torberger och Patrik Stenberg.
7. Årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1/7 2013 – 30/6
2014 godkändes .Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.
8. Årsmötet beslutade i enlighet med revisorns rekommendation att bevilja
förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1/7-2013 – 30/6 2014.
9. Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
2013/2014 behandlades. Verksamhetsplanen och budget kompletterades med satsning
på säkerhet vid issegling och bidrag till föreningar som är anslutna till Idrottonline.
Beslutades att godkänna verksamhetsplanen och styrelsens budgetförslag. Budgeten
baseras på oförändrad föreningsavgift 500 kr. Föreningsavgiften skall erläggas senast
31 december 2014 till Isseglarförbundets plusgiro 58043-1.
10. Konstaterades att inga motioner eller förslag att behandla på årsmötet inkommit.
11. Fastställdes att förbundets officiella kungörelseorgan är www.issegling.se
12. Till förbundsordförande tillika styrelseordförande på ett år omvaldes Mats Åkerblad
13. Till ledamöter av förbundsstyrelsen på två år omvaldes Magnus Nordström och Stig
Pettersson och nyvaldes Alexander Larsson. (Lars Fromell, Gunnar Strömberg och
Simon Cederholm valdes 2013 på 2 år).
14. Till revisor på ett år utsågs auktoriserade revisorn Mats Blomgren.
15. Till valberedning på ett år valdes Johan Sjöstrand (ordf) och Hans Adolfsson
16. Ordföranden informerade om kontakter med TryggHansa ang ansvarsförsäkringen och
om arbetet med rekrytering av GS. Skridskoseglarna påtalade svårigheter för JKV att få
besked om önskad anslutning till Isseglarförbundet. Siljan informerade om
isjaktsutställning i Dalarnas Museum i Falun. IceOptimist sällskapets nyvalde
ordförande Roger Jalakas introducerades. JuniorVM för IceOptimist och DN klassen
skall arrangeras av Sverige 18-21 februari 2015. Safety and Sportsmanship skall prägla
arrangemanget. Funktionärer kommer att behövas. Intresseanmälan kan lämnas till
Hans Adolfsson eller Simon Cederholm (ungdomsansvarig). Information om
planeringen kommer att publiceras på hemsidan (www.issegling.se).
17. Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.
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