
Protokoll årsmöte Svenska DF65-förbundet (orgnr 802493-8568) Växjö 2017-04-22 
 
 
  
Närvarande; 
Magnus Timerdal 
Krister Carlsson 
Mikael Malmgren 
Mats Hagman 
Fredrik Edgren 
Olle Krogh 
Mats Claesson 
Lars Ericson 
Mats Bengtsson 
Bo Wållberg 
Urban Nyblom 
Carl-Johan Malmberg 
Petter Forsén 
Benny Johnsson 
Leif Johansson 
 
 

1. Till ordförande respektive sekreterare för mötet valdes Urban Nyblom och Carl-Johan 
Malmberg. 
 

2. Röstlängden justerades. Samtliga närvarande befanns röstberättigade och dessutom 
presenterade Magnus Timerdal 4 st fullmakter från Jonas Samson, Bo Lindsjö, Hans-Bertil 
Johansson och Petter Naef. 
 
 

3. Till justeringsmän valdes Mats Bengtsson och Mikael Malmgren. 
 

4. Mötet befanns i stadgeenlig ordning utlyst. 
 

5. Årsmöteshandlingar samt revisionsberättelse föredrogs av styrelsen (dessa handlingar 
biläggs ej protokollet eftersom de finns publicerade på hemsidan). 
 

6. Resultat och balansräkning fastställdes (finns publicerade på hemsidan). Förbundets goda 
ekonomi och likviditet föranledde en diskussion kring hur medlen bäst utnyttjas. Styrelsen 
uppdrogs att fortsätta använda föreningens överskott för att stimulera kappsegling med DF-
klasserna, både på nya och befintliga platser. 

 
7. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

 
8. Styrelsens förslag till budget fastställdes av mötet och innebär i korthet fortsatt stöd med 

ekonomiska medel, materiel och kompetens till arrangerande klubbar för att stimulera 
ytterligare kappseglingsverksamhet. Styrelsen undersöker dessutom möjligheter att 
producera en film, under KLM i Vadstena, att användas i PR-syfte (budgetförslaget finns 
publicerat på hemsidan). 
 
 



9. Med anledning av förbundets goda ekonomi fattade mötet beslut om att  medlemsavgiften 
på 100kr/år bibehålls. 
 

10. Val av orförande, ledamöter och suppleanter till styrelsen genomfördes och styrelsen har nu 
följande sammansättning; 
 
 
Till ordförande valdes Jari Heiskanen på ett år till 2018  
Till Sekreterare valdes Carl-Johan Malmberg på två år till 2019  
Kassör Magnus Timerdal valdes på förra årsmötet till 2018  
Till ledamot valdes Benny Johnsson på två år till 2019  
Till ledamot valdes Jonas Samson på två år till 2019 
Suppleant Petter Kostmann valdes på förra årsmötet till 2018  
Till suppleant valdes Jonas Caspersson på två år till 2019 
 
Fimatecknare för föreningen är fortsatt Jari Heiskanen och Magnus Timerdal. 

 
11. Till revisor samt revisorsuppleant valdes Mats Hansson och Dick Lindberg. 

 
12. Till valberedning för nästa årsmöte valdes Mats Bengtsson och Rolf Danehammar. 

 
13. Mötet tog ett andra beslut angående namnbytet till DF-racing Sweden vilket krävdes för att 

ändra namnet i stadgarna. Styrelsen kontrollerar med SSF att namnbytet inte påverkar 
DF65-klassens sanktion hos SSF. Om namnbytet påverkar sanktion för DF65 kommer 
styrelsen återkomma till föreningen i frågan (t ex genom extra medlemsmöte). 
 

14. Motionen om att bordlägga A+ riggens införande avslogs av ett enhälligt årsmöte. 
 

15. Inga övriga frågor togs upp. 
 

16. Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 
 

 
 
 
Vid protokollet 
 
 
…………………………………… 
Carl-Johan Malmberg 
 
 
Justeras 
 
 
 
……………………………………    …………………………………… 
Mikael Malmgren      Mats Bengtsson 
 
 


