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§ 1 Förbundsmötet öppnas
Förbundsmötets ordförande Magnus Nordström hälsade de närvarande välkomna och förklarade
2018 års förbundsmöte öppnat.

§ 2 Upprop, granskning av fullmakter och godkännande av röstlängd
Efter fullmaktsgranskning fastställdes röstlängd till 18 föreningar som var röstberättigade.
FM beslöt att godkänna lämnade fullmakter och föreliggande röstlängd.

§ 3 Fastställande av föredragningslista
FM beslöt att fastställa utsänd föredragningslista för årsmötet.

§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet befanns vara utlyst i behörig tid genom publicering på Svenska Isseglarförbundets hemsida
och kallelse utsänd till anslutna föreningar/klassällskap.

§ 5 Val av mötesordförande
FM beslöt att välja Magnus Nordström till ordförande för mötet.

§ 6 Val av protokollsekreterare för mötet
FM beslöt att välja Sven Lindeberg till protokollsekreterare för mötet.
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§ 7 Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
FM beslöt att välja Ulf Torberger och Oscar Wersäll att justera mötesprotokollet.

§ 8a Föredragning av FS verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 1/7 2017 –
30/6 2018
(Bilaga 1)
Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen och årsredovisningen.
FM beslöt att godkänna handlingarna.
8b Föredragning av revisonsberättelsen
Ordförande läste upp revisonsberättelsen.
FM beslöt att godkänna handlingarna.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för FS
FM beslöt i enlighet med revisorns rekommendationer att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 1/7-2017 – 30/6 2018.

§ 10 Behandling av förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för kommande
verksamhetsperiod samt fastställande av föreningarnas årsavgift
(Bilaga 2 + 3)
Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2018/2019
behandlades. Budgeten baseras på oförändrad föreningsavgift 500 kr. Föreningsavgiften skall betalas
in senast 31 januari 2019 till Isseglarförbundets bankgiro 5748-0295.
FM beslöt att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget.

§ 11 Motioner från föreningar och klassförbund
Konstaterades att inga motioner eller förslag att behandla på årsmötet har inkommit.

§ 12 Fastställande av förbundets officiella kungörelseorgan
FM beslöt att förbundets officiella kungörelseorgan är www.issegling.se
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§ 13 Val på ett år av förbundsordförande tillika styrelseordförande
FM beslöt att välja Oscar Wersäll till ny ordförande.

§ 14 Val på två år av två till tre ledamöter i förbundsstyrelsen
FM beslöt att till ledamöter av förbundsstyrelsen på två år välja om Stig Pettersson och nyval av
Magnus Nordström och Lars Wall. Sverker Björling och Axel Steffner valdes på två år 2017 står kvar i
styrelsen.

§ 15 Val på ett år av en revisor och en revisorsuppleant
FM beslöt att välja om Mats Blomgren som auktoriserad revisor.

§ 16 Val på ett år av ordförande och två ledamöter i valberedningen
FM beslöt att välja Hans Adolfsson som ordförande, Ulf Torberger och Fredrik Söderman som
ledamöter.

§ 17 Mötets avslutande
Ordförande tackade de närvarande och förklarade årsmötet avslutat.
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