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Ärsmötesprotokotl: SvenskaDF65-förbundet(orgnr802493-8568) Verksamhetsår2017

Mötesplats: KSSS - Saltsjöbaden 21 apnl2018

Närvarande (röstlängd): Benny Johansson Magnus Timerdal
Magnus Odin
Tim Shuwalow

Petter Forsön
Dan Finnerman

Christer Söruik
Rolf Danehammar

Lasse Karlsson
Olle Krogh

Mikael Malmgren Jonas Sarnson

- 7. Mötets öppnande somtval av ordförande och sekreterqre
Kassör Magnus Timerdal öppnade förbundets 3:e officiella årsmötet i ordförande Jari Heiskanens frånvaro.
Magnus föreslogs och valdes till mötets ordförande och Magnus Odin valdes till mötessekreterare.

2. Justering av röstldngd
Närvarande medlemmar antecknades och röstlängden för årsmötet fastställdes enligt ovan.

3. Val av två justeringspersoner

Christer Sörvik och Mikael Malmgren föreslogs och valdes enhälligt tilljusteringspersoner.

4. Mötets utlysande

Mötet ansåg att årsmötet utlysts i god tid och på behörigt sätt via förbundets hemsida och via
Facebook minst fyra veckor före mötesdatum.

5. Verksamhetsbertittelse

Mötesordförande läste upp verksamhetsberättelsen för verksamhetsäret 2017 och mötet godkände
densamma. (Tillgänglig via hemsida) Avseende årets resultat konstaterades att forbundet årligen
genererat ett plusresultat kring 15.000:Jår och att kassan är god för drygt 50.000:-. Anledning till
detta positiva utfall är bl.a. framgångskonceptet där förbundet vid tävlingar ger halva anmälnings-
avgiften till arrangerande klubbar mot att förbundet tar på sig merparten av arbetsbördan.

6. Revisorsutlåtande

- Mötesordförande delgav mötet revisorernas utlåtande för 2017, vilka också forordade ansvarsfrihet.
(Tillgänglig via hemsida)

7. Ansvarsfrihet

Mötet beslöt enhälligt om ansvarsfrihet för avgående styrelse för verksamhetsåret 2017.

8. Budget2078
Mötesordförande presenterade budget för kommande verksamhetsår 2018. Arets budget ligger på ett
nära nollresultat m.a.p. att förbundet i år får merkostnader i samband med SM avseende domare,
funktionärer, lokaler och hotell. Arsmötet antog den prescnterade budgeten. (Tillgänglig via hemsida)

9. Medlemsavgifi
Medlemsavgift iförbundet har varit 100:- under 2017 och mötet beslöt om samma avgift för 2018.
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7 0. Val av förbundets ordförande/ledamöter / suppleanter
Valberedningens Rolf Danehammar presenterade förslag till styrelsesammansättning vilken därefter
antogs enhälligt av årsmötet.

Ordförande: Mats Hansson (Nyvalför avgående Jari Heiskanen)
Sekreterare: Carl-JohanMalmberg (Valdt.o.m.201B)
Kassör: Magnus Timerdal (Omval)
Ledamöter: Benny Johansson (Vald t.o.m. 2018)

Jonas Samson (Vald t.o.m. 2018)
Suppleanter: Petter Kostman (Nyval)

Mats Hagman (Nyval för avgående Jonas Caspersson)

77. Val av revisor/suppleant
Valberedningen presenterade förslag till revisor och suppleant vilka antogs enhälligt av årsmötet.

Revisor: Magnus Odin
Suppleant: Dick Lindberg (Omval)

72. Val av envalberedning
Mötesordförande frågade efter förslag till valberedning, vilka sedan enligt nedan antogs enhälligt.

Delegat: Rolf Danehammar (Omval)
Delegat: Mats Bengtsson (Omval)

73. övrigafrågor
Mojligheter till bidrag for förbundets verksamhets ska undersökas bl.a. via Svenska Seglarförbundet
och i samband med årets arrangemang av förbundets första SM i Landskrona ijuli 2018.

Mötesordförande informerade om att det finns mojligheter att äska bidrag för klubbar som vill komma
igång inom klassen till t.ex. startmaskiner och bojar. Så har också skett under föregående år i syfte att
främ1a klassen positiva utveckling.

Den 25 ma12018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas och ersätter nuvarande
lagstiftning om personuppgifter, PUL. Konsekvenser för förbundet utreds men bl.a. lagrade öppna
personupgifter på forbundets hemsida behöver troligen anonymiseras (segelnummerförteckningen).

74. Mötesavslut

Mötesordförande avslutade mötet.
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Justeringspersoner:

Christer Sörvik
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