Scampiförbundet
Protokoll från årsmöte
Lördagen den 12 mars 2011
Årsmötets öppnande
Hans Lissell hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Fastställande av röstlängd för mötet
Upprop av närvarande medlemmar gjordes.
Årsmötet beslöt fastställa röstlängden enl. bil. 1
Mötets behöriga utlysande
Årsmötet beslutade att årsmötet blivit utlyst i behörig ordning och tid.
Fastställande av dagordning
Årsmötet beslutade att fastställa dagordningen
Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet
Årsmötet beslutade välja Hans Lissell till mötesordförande och Bo Hilding till
mötessekreterare.
Val av två medlemmar att vara protokolljusterare
Årsmötet beslutade välja Dag Törngren och Ebbe Lindström till justerare
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport.
Hans Lissell föredrog verksamhetsberättelsen samt den ekonomiska redogörelsen och
förvaltningsberättelsen.
Revisorns rapport
Stefan Söderström redogjorde för sin granskning enl. bil. 2.
Fastställande av resultat och balansräkning
Årsmötet beslutade att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen och den
ekonomiska redogörelsen till handlingarna.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för perioden 2010.
Propositioner och motioner
Konstaterades att inga propositioner eller motioner inkommit till mötet.

Medlemsavgift 2012
Hans Lissell redogjorde snabbt för budget och årsmötet beslutade att bifalla styrelsens
förslag om oförändrad medlemsavgift.
Val av ordförande för 2011
Till ordförande valdes Gordon Ishammar
Val av styrelseledamöter för 2011
Som styrelseledamöter valdes
Bo Hilding
Thomas Karlsson
Hans Lissell
Hans Svedman
Anders Wall
Val av revisor
Till revisor valdes Stefan Söderström
Val av valberedning 2011
Årsmötet delegerade till styrelsen att föreslå valberedning.
Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
Inga ärenden har inkommit
Information från styrelsen
Thomas Karlsson redogjorde för den australiensiska utmaningen på årets ÅF Offshore
Race, där styrelsen hjälpt den australienska besättningen till en konkurrenskraftig
Scampi.
Vidare redogjordes för styrelsens planer på att stödja navigationsutbildning genom att
bidra till del av examinationskostnader. Mer om detta på hemsidan inom kort.
Även hemsidan kommer att uppdateras under året.
Övriga frågor
Dragning av årets vinnare i medlemslotteriet genomfördes.
Vinnare blev:
Leif Jardemyr, Mariefred
Bengt Olsson, Trosa
Dag Törngren, Södertälje
Mötets avslutande
Ordföranden Hans Lissell tackade alla för medverkan och avslutade mötet
Vid protokollet
--------------Bo Hilding
Sekreterare

-------------------Ebbe Lindström
Justerare

----------------Dag Törngren
Justerare

Bil. 1

Röstlängd
Bo Hilding
Thomas Karlsson
Ebbe Lindström
Hans Lissell
Hans Svedman
Stefan Söderström
Dag Törngren

